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ΓΒ 5Σ το 

ῬΗΠΟΥΡΙΡ18 

ΠΕ ΒΕΙ1.Ο ΡΕΓΟΡΟΝΝΕΒΙΑΘΟ 
ΠΙΡΒΙ ΟΟΤΟ. 

ΠΝ ΑΠΤΕ, ΗἩΠΠῚΘ ΒΘΟΒΙΡΤΟΒΙΒΘ ΗΙΘΤΟΒΙΟΑ ΕΧΡΟΘΤΙΙΤ'; ἘΠῚ 5 

ΝΙΓΑΒ Α ΝΕΤΕΒΙΒΒ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΙΒ ΟΟΝΘΟΒΙΡΤΑΒΘ ΑΠΠΙΌΙΤ; 
ΟΟΘΙΟΤΝ ΒΑΤΙΟΝΕΙῚ ΑΤΟΌΕῈ ΑΟΟΤΟΒΙΤΆΑΤΕΝ ἘΧΑΝΙΝΑΥΙΤ, 

ΘΟΕΛΕΟΑ ἘΧ 15 ἘΜΕΝΏΛΨΙΤ'; ΒΟΒΙΡΤΊΙΒΑΕ ὨΙΨΕΒΘΙΤΑΤΕΘ ἡ 
ΟΜΝΕΒ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΟΒ ΒΕΒΤΙΝ ΟΒΟΘΒΑΡΗΙΟΛΈΤΙΝ, ΒΟΉΟΙΙΑ 
ΟΆΔΕΟΘΑ ΕΤ ΝΟΤᾺΒ ΤΌΝ ὨΠΚΈΕΒΙῚ ΟΜΝῈΒ. ΑΤΟΤΙῈ ΑἸΙΟΒΌΜΝΜ 

ΒΕΠΈΕΟΤΑΘ ΤΌΝ 5045; ὈΕΝΊΟΕ ἹΝΌΉΙΟΕΒΘ ΒΕΕΤΙΝ 
ἘῚΤ ΝΕΒΒΟΒΌΜ ΤΟΟΠΡΙΕΤΙΒΘΙΜΟΘ 

5. ΒΙΒΟΣΙ Ἐ 

ἘΒΝΕΘΤΌΘΒ ΕἈΙΟΘΕΆΙΟΙΘ ῬΟΡΡΟ 

ΟΥΒΕΝΕΝΘ158. 

ῬΑ 5.11 

ΟΟΝΤΈΕΧΤΟΌΒ ΕΒΒΟΒΌΜ ΟΜ ΒΟΗΟΠΠΠΒ ΕΤ 
5ΟΒΙΡΤΌΒΑΕΒ ὈΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΗΒ. 

ΟΣ ΜΕΝ Π1ὸὖς 

ΤΗΠΟΥΘΤΙΌΙΒ ΠΠΡΈΒ Π. ἘΤ ΠΙ. 

ΓΊΡΘΙΑΞΕ, ΑΡΠ ΟΕΒΗΛΒΏΠΜ ΕἸΜΕ15 ΘΗΕΆΟΜ. 

ΜΏΟΟΟΧΧΥΙ, 
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ΠΕΘΟΤΟΒΙ ΒΕΝΕΥΟΙΟ 

5. Ώ. 

Αὖῦ. .0. Τι,0. ᾿. 

Εἰμιϊετοπιὰ ταϊμὶ ἴπ Ταοοπα πο ποναπὶ ΤἈπογαϊάϊς 

ιϑιοτίαθ γοϊαπηθα ποι ταυϊα δά Τὰ, Ζωδοίοτ ὄσθπο- 

ψοῖθ, διπῖὶ ῥγδοίαμα ὅϑοῖῖο δῃὶπὶ οἱ Του 1415 

᾿ΡΤο5. 4ιαΐμοῦ Ῥυίογοα ἃ (6 ]]6γὸ βαϊῖοβ οἱ ϑοΒο]α 

ἴῃ. Αοἰίιπι Ατίβιίάθια ἃ ἘΓΟμΏπΊο]10 ἀϊνα!ραΐα πομ 

ῬΓΪῸΒ ἴῃ χη 8 ΠΟΒΙΓᾺΒ ὙΘΏ1586,) (ἘᾺΠῈ ΒΘΟΙΠΑ 5 ]1- 

ῬῈυ Ιοῃβθ στραχὶμηδπὶ ρᾶγίοπι ἴγρ15 6ϑ88ῖ δσβουιρίῃδ. 

Ωυοοῖγοα 1116 προ ΟΟΟ]]ογὶ βογιρίαγα, ΓΑΥΙ551Π16 ἴὰ- 

ΤΏΘη ἃ ΒΘΚΚΘΓΟ ἀϊδογθρᾶηθ, ἢθο 1|π|8 ϑομο]αβίαθ 

ἰοὼ, ἰπ χαρὰ δὰ βογιρίογθιη ποϑίγιιην ὑΘϑριοι τ Γ, 

φοϊμπογαηῖ οομΐογγι, ἰᾷά ᾳιοά ρῬοβίθα αὐϊψαο ἤαοίιηι 

δ5δῖ, ΡῈ οὐ ΘΟ  ]ονῖ ραθοα ᾳυσράδπι ἴῃ Ὠοϑίγ απ [1- 
Ἂς 



'Υ 

Βυυὴλ ἰγδηβίαια, δὲ {Ππ|πὶ ΘΟ ΒΟ] αδίδη βϑθρῖι5. 411ὰ- 

τὰπὶ γι 6} 15, Οὐππι5 ἀποϊονιταΐθια π6 ἰπ βαρ παρτηία 

ῬΥΙΟΥΙΡιι5. Βθοιῃαὶ 011 σαριθα8. ἀοϑιάθυθβ, 6666 

ΤΊΡΙ Ἰοσογιιπὶ 60 ρογιϊπθηϊαπι, 481 ΔΙ Π4τιθ6ηλ ϑπὶ 

οὐὔοαμι παρ οαπὶ, ΤΠ σθη,. 

Π,. 7. Καὶ λελυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδὼν 

5080]. Ατιϑιιά, ν. 907.,.ὄ θ1 ἤδη Ῥοβϑὶ λελυμ. ἰηϊοι- 

ΡΟΏλιν, -τ- 8. ᾿ὥρχόμενον ---- ἀντιλαμβάνονται 

5080]. Αυϊδιιά, Ρ. 49.,. '}] ἅπαντες. --- 10. Ξυνήε- 

σαν τὰ δύο μέρῃ ἀπὸ πόλεως ἑκάστης. Ῥτο ἨΪ5 

ὅ0Π0]. Αὐιδ. Ρ, 146, ὠπὸ πόλεως ἑκάστης δύο μέρη 

ἐστράτευσαν, δὶ ΕὙ ΟΠ Πλ6]15 ἰαοθὶ, --- 17. Τὸ 172-- 

λασγικὸν ἀργόν ὅ08}0)]. Αὐϑά, Ρ. 88.57. θὲ] 18 τὶ τὸ 

"Π]ελαγεῖ καὶ ““ργος, τος ΕΤΟΙΙ 6 15 58118 ϑιμθπαϊ 8 

τὸ Πελασγικὸν" δργος. ---- 89. Καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξε- 

γηλασίαις ἀπείργομέν τενα ἢ μαϑήματος ἢ ϑεάματος 

5060]. Λυιβι4. Ὁ. Φ05., νὶ ὅπως ῥτὸ ὅτε, οἱ ρυῖα8 

ἢ ἄξεβι. --- 60. Ὅ τε γὰρ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδά.-. 

ξας ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεθυμήϑη. Ἠδδος 868]. Αὐῖ- 

514 ρ. 129. χὰϊαὶ ἰὼ ὁ συνεὶς καὶ μὴ φράσας ἐν ἴσῳ 

ἐστὶ εἰ καὶ μὴ ἐνεϑυμήϑη, 4θὰ5. οἰϊπν νυ]θαΐδμ 

δουιριαγαμ εἰ χαὶ μὴ), “δηννὶ8 ἈΡ 1Π|0 δ Ραμλμμδιῖοο; 

αἰ ν᾽ ἄδιιν, (παπι ἃ Ἰππὰπὶ ἀπ τας οπ θῖν πον Θὲ ΟΠ 55 

511Π} ἴῃ ἐστέ γ ἐφελκυστικόν, ν τηγϑαίδιῃ, ΟΠ ΔΙῚ 



ν 

ποπ10, (αἱ 5θητθηϊίαπι Ῥαι]0 δοειιγαῖδιι5 Θχδῃιίπαγον 

τῖϊ, οππὶ ΕΤΟΤΏΠΊΟΙΙΟ ΟΧΙϑι ΠᾺΡ}. --α 62. ᾿᾿ ̓ γὼ δὲ 

ἀποφαίνω δύο μερῶν τῶν ἐς χρῆσιν φανερὼν 8:80]. 

Αὐ]βιι4. Ρ. 184.) 0] ἴπ ᾿η5, ἀποφαίνων; εἰς οἱ φανε- 

ρῶς. --- 68. Τὸ γὰρ ἄπραγμον --- τεταγμένον 8.80]. 

Αὐιϑα, Ρ. 8656. 5116 111ὰ ἀϊγογβιίαϊα. --- Οὐοά τάθπὰ 

γαϊοὶ οἂρ. 65. 46 γϑγθὶ5 Ὃ μὲν γὰρ ---- ϑεραπεύον.-- 

τας ἀρὰ ὅ080], Αὐβια. ρΡ. 161. --- ΤἸάδπι 5. }10]1ὰ- 

5ῖ65. Δα πυμπιθγαπ 8. βου ριου 8» 4 ἀδωρότατος 

θὅ. τποηϊαν, Ὑ14, ρΡ. 171. --- 864 690, ἔδοϊε οἰχπὶ δος 

ἀἸοθὰ5 Νὰ ΒΟΡΙρΡΙ18., ἴῃ φιαθαβ “Μελίσανδρος Θχὰσ 

γαίαγ, Ὑά, ῥ. 67. 

 ΕΠυδάοπι ΒΟ ΠΟ] δῖα, Οσαρου! ΟΟτΐμιμ!! ἴῃ 

δοιαμιδηϊατῖο δὰ Ἠονμοσθηθπι, (ἀ6Πὶ ὈΓ5. ΠῸΠΒ 

ῬΟγβοραῖαι! ΟΥ̓Δ Τητι5.). ἉΙΙΟΤΠΔΠ116., 81 {αἱ (ον δάϊιπιο 

πΘσΊθοἱΙ ἴῃ τηᾶητι8 Ὑθη]Θπῖ, γΘίΘΓαΠ σΥΔΏΠ1Δ [ΘΟΓΊΙΗΣ 

οοοβ δά ρυϊηγαμ ΠΠρραπὶ δρθοίϊαπϊθ5. Δ ποιδ Ομ θιι5 

ἤπιηο 11Ππ|διγαπίιθιι8 ἸΏΒΘΙΘΓΘ. πΟΒΙΓΠπ 6546 ἀποοηλι8, 

ἴῃ βουιρίαγδο αἰβουθραμῖα ᾿πἀ!οδη4ἃ 45 ἰ6 065 

ΒΘΟΌ Ϊ δι πηι18, 4 ΔΗ ἀδλπὶ τἰπὶοι αι, «αὶ ΠΡγῸ αἴδ- 

ἴα). Δ 0116 ραΐδαι, Ποο ἰαπλθπ ρχαθιηομδεπάμμ ρι[α- 

Ὑ]ΏΊΕ8.). 6] τηϊηϊπηὰ5. ἀἸγθυϑιταῖ 88. οσλη65. ἀἴαιιθ να 

τὰδ 16 5.1551Ππ|ὰ 6586 ΠΟΘΙ ἃῖα ῬΓΔΘίΟΙ Θὰ5 ὨλΪΠ 11" 



ΥΙ 

1185 Οὐ ΒΟρταρ μιοαθ, 4086 ἴῃ Εαγγαρῖηθ ἀἰθογορδηιὶς 

δουιρῖαγαθ 1, 1, Ρ. 898----471. διπι οΟ]]Θοῖδο, οἱ ποπ- 

πὰ}18 ᾿πιογραποιϊοπιπι ἀἰβοσίμηϊηα, Εἰχ 1118. φμὶπὰ 

τὰμὰ ἰαμττπι ΔΙ αϊἃ γρουπλιι5., 51 αὐ νυϊσαῖα βογὶ- 

ΡῬίαγα ἀθβοσομάδ αἰ, δαῖ ἱπάοχ 116 Ο ΠΡΡῸ5 γθοθὰ- 

τἰὰ5 ἃ ΒΘΚΚΕΓΟ ᾿ηδρθοῖοβ, γ81 χαρά πομμλι]ΐα ἀ1}1- 

Θοπίδην ποβίγαμλ ἔπρογαμῖ, τϊπιιθ ογαϊ Ἰῃϊθσου, 

4αλῃτπᾶπι 6Χ μος σΈποΓΘ Θὰ ἀτιπίαχαϊ 5 Ρ]ΘΥΙπλι5, 

4υθ5. πὸπ ἴα δἀποίαι οι θὰ8. αἴχιιθ ἃ θη 415 δ}1- 

υδπᾶο φομοἀϊογθηι Ἰοοπι ἴοσα μια θαμλι5. 864 

ϑαῤῥοῦν οχ Ολ855. Αυὺρ, Η. γαῖ, ἃ, αἴϊενγο 11, 66, 

ΠΙΔΪ6 Ῥγδοι θυ Πυ151πι8, Ζασπὶ π8 1,1, Ρ. 909. φυϊά μὰ 

Πο5 ἰρτὸβ ποπηϊπαῖπι δἰϊα]οσῖπα8. [πὰ φαοά ᾿άδπλ 

γἱζία τα ἰάτα 1, 1929. ᾿ποιάϊπιβ, αθὶ Εἰ Τι, Γιαπν, Μόβαα; 

Ανι ΟΒγ, Πα. ϑαῤῥῶν. Τπιοτ ρα ποῖιο 8 αϊθπὶ ἀϊγοῦ- 

81:128 ὩΡΙ σα Πτι6 Πρ811|8 δοῃϊοπίϊαθ ἀἰβοσπηθη οἰ ΠοιθΡαῖ, 

οἵ ὉΡΙσυ Τα Υἱγσαϊα ρΙθπαθ αἰδιϊποιομὶ δὰϊ μδθο 

111 δι μρδιϊταῖα οϑὲ, ἀι]]ροπίογ δὲ αἀποίαϊα: Ὑὑθγαηι 

αὶ 181] 1 σοπϑίσαοοπο νϑυθογιιτ πηαΐαβαῖ, βδοά 

ΟΧ ποστηᾶ 50] πὴ, Τιιδπι {π||8 ας ἴῃ ΓΘ 56} ΘΟηϑι1" 

ταῖς, Ρϑπάθι, αἱ 5δ86ρ6 1π γ σι} 15 ἃὰϊ ΡΟΠΟΠα18 δὰξ 

οταλἰδ μα ϊς δὲ ἀἰπυϊάϊῖς. ἀϊδιϊποι το] Βα. αὐτ βογγαπαῖβ 

δὰϊ Ὑἰγ Ὰ}18 σομμ απ ἀ15,. ἐδοιὶθ ποδίμι ἢ ΠΟΥ̓ΘῺΣ 

ΘΠ ΙΠΊΤΙ5. 



ΥἹΣ 

Τὴ 115 γοσαθυ 8, 486 πιοάο οοπιποίϊπι βογὶθὶ 

γυοᾶο ἀϊγῖπηϊ βοϊθπῖ, δθοὰ «αϊάοτπα ᾿πσαβατιΒ δι: 

τλ.18 ΘΌΠῚ ΤΠΌΓΘΙΩ», 4π6πὰ ΠΡΓὶ ταᾶπῖι δΟΥΙΡῚ δθοῃς 

ἄυπι 6α, 7πὰ6 Ρ. 1, γο]. 1. Ῥ. 455. 544. οΟἸ]εοία 

ϑὨῖ, ΤηΔΧΊ 16. ΘΟΙΠΠΘΠἀΔΒαμῖ, ϑαα ἴΐα δᾶπ|6 1ῃδθ- 

{υδ]ιαβ ὉἸΠΙΖτι οὐϊαν, διουϊ ἐπιπολύ, 46 70 ηἰ- 

ἨΠ διβὶ βδιιπιὰβ ἀρῆπιῖτο, πιο 114, πιοάο ἐπὲ 

πολύ 5οτιρῖαπι Ἰηνθηῖ65. ἴαμα 4αυπι, ΟἿ διαπαν- 

«τς, διαταχέων, διατάχους, ἴῃ {αϊθυβ ἔδγθ 50115 

Ῥγδθῖθν ἐπιπολύ γβϑῖθγᾶ τχοπυτηθπῖα ΘΠ ΠΟ ΟΠ ΘΠὰ 

διιαάοιῖ, ταοῖβ ΘΟρΡυ]αῖα οσθροὰ8 “ιᾶπὶ χατὼ 

τάχος οἵ 5111}, ΠΟῸῚ ἀρραγθαῖ, Ὠππὸ “αϊᾶσδπι 

ΟἸΊΏ65 ΘΙ ΠΙΒΙΔ ΩΣ ἸΟΟαΙΌΠ65, αὐ ἀρ 41105 γθοθῃ- 

τἴογο5. δά ]ογοβ ἔδοϊιπὶ εβῖ,. ἀἰνυ]δα8 τηδ]τηι5, οἱ 

ἴῃ Ῥοδβῖδγιιπι ἀν! ] 8 115, 

ὕτ᾽ Βοο νοϊππιθῃ ἃ τη6 1415 ΤΥ ροΙ μδίαγιιπι ριγία5 

ῬγδθοθἀθηΈ 5 ρτοάιϊγοῖ, {αδπῃ ῬΟἱμ]Π)05 τηχίμηα 4ἰ- 

᾿ροπιῖα ΘΌΓΑΨΙπΊι5, ΦΌΙΡΡΕ Οὐἶπ8 διπσι]α5 Ρ]ασιἾαθ 

ἸΔΠ ἃ ΠΟΥΓΘΟΙΟΙΘ Γι Ἰρδίθηϑὶ δδι15 Δσσυγαῖα ΟΟΥΓΘοῖαϑ 

ΠΟΙ 50]π|πὶ 1ρ51 ἄθπιῸ ρου] θρουῖπηιι5, 564 φιϊαπι ᾿πΠτιτὰ 

ΟΟἸ]Θσαγατα ποβίγογαα, ὑὲ ἰδ ρου]υϑίγαγεῖ, 

ΘΧογ  υιτηῖ8, (Οοάβὶ νοὶ τὰ ΠΟΠΠῸΪ] 16. τηϊπιις 

1180 δοῖθ5. οουϊοσαπη ποβίγοσιπι ἔιρουϊηῖ, δου 

Ῥ. 804. [πϑγὰπὶ β ΠΏ σΔρ 5 ΔΥΘΌΤηΘΩΪΟ Δ ιδίοῦ 



ΥἹΗ 

Ῥοϑιϊατη ΘΟΓμΪπλιι5, {ππ|ὴλ 16 Γ ΡΟΠΟΠα ο55οῖ, Ππᾶθο 

Το, 4680, Ζ,Θοίο7" ϑοπονοίθ, ποϑίσαθ ἁάῆιο οχὶ- 

συδο πος ἴῃ ἰάθονθ ΘΧΟΓ Ια ΟΩΙ ᾿ΣΏΟΒΟΔΒ, 

50. Ῥταποοΐαγιι αὦ γιαάτ, πιοῆδ ἔπηϊο 

α, ΜΌΟΟΟΧΧΥΤΙ. 

-----τσ-Ἔ-οὦοὦὄὄ Ὁ 
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᾿ Ζημογα, 71, Ἐ, 11. Α 
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ᾧ 
ΘΟΥΒΥΖΙΔΟῪ 

ἘΠ ΚΟ ΡΥΟΣ ΤΡῚ ἢ, 

4“14“ΘΈΣΙΣ 

Ἰ. Πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. αἱ --- μς΄. 
ἊΣ 

ὲ 

Τη 
ΒἜΌΠΙΙΙ 
σιιοα 

Θέρος. Κεφ. ὦ -- λβ΄. 

1) Οἱ Θηβαῖοι Πλάταιαν καταλαβεῖν πειρῶνται. αἱ -- ς΄. 
2) Παρασκευὴ τῶν τὲ “Ἰακεδαιμονίων καὶ τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων. ζ΄. 
8) Ζιάϑεσις τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἑκατέρους. η΄. 
4) Ξύμμαχοι ἑκατέρων. 9΄. 
5) Πρώτη ἐςβολὴ ἐς τὴν ᾿Δττιζὴν ἡγουμένου ᾿Δρχιδά- 

μου. (' --- κ΄. 
α) «“Πακεδαιμόνιον παρασκευάζονται εἷς ἐςβολὴν ποιη- 

σύόμενοι. (΄ --- ιβ΄. 
(.2ύγος ᾿Δρχιδάμου. τα΄.) 

β) ᾿δντιπαρασκευὴ ᾿4ϑηναίων, ἅμα δὲ καὶ (τε) παρ- 
ἔκβασις περὶ τῆς παλαιᾶς καταστάσεως τῆς 'ἅττι- 
κῆς. ιγ -- ιζ΄. ν 

γ) Ἢ ἐςβολὴ αὐτὴ, ἐν ἡ οἱ Πελοποννήσιοι μέχρι 
᾿Ζχαρνῶν προχωροῦντες τέμνουσι τῆς γῆς. νη --- κβ΄. 

δοΙγιρίατας αἰβουορ απ ϊα. 

ἐλέι]ο σοηϑε πθπᾶο βθομ ἔξυγγρ. τὸ δεύτερον (]. Θουκ. 
5 (455. Αι, ῬαᾺ]. Ψαῖ. (δὶ συγγρ. βιβλίον δεύτερον αεο. 
Πῖο συγγρ. Βα 6). ϑοίππη Θουκ. ἱστοριῶν ξυγγρ. βιβλ. δεύ- 

β΄ Ῥγυδεῖσδι 1,ατιν. εὲ Θουκυδίδον τερον ΑΥ. ΤἼτα]ο σατθηΐ Οὐ ΟἾγ. 
β΄ οο ἃ, Βα5. ϑ8ρὰ Θουκ. ξυγγρ. 1). Εχ Ῥατίββ. οὐ ψ1πᾶ, π1}1} 
δεύτερον Βι65. Θουκ. ξυγγρ. ὃευ- οποῖαϊιη. Ψψαὶρο Θουκ. Ὃλό- 
τέρα ΕἼἸοΥ. Θουκ. ξυγγρ. δευτέ- ρου ξυγγραφῆς τὸ δεύτερον. Νο- 
ρας πλα]. Α]4. δὲ δὰ, Βα5. Θουκ. ίβοιιαχ ἔδοῖν ΒΕ, 

Δ',Φ 
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δ) «᾿ϑηναίων “αυτικὸν ἐς Πελοπόννησον ἀποστει- 
λάντων οἵ Πελοποννήσιοι ἀναχωροῦσι. .γ΄. 

Ἢ Διατάγμοτα ᾿Αϑηναίων περὶ τοῦ λοιποῦ πολέ- 
μου. κῦ΄. 

6) Μικτά τινα. κε΄ -- 1β΄. 
α) ᾿4ϑηναῖοι τὴν Πελοπόννησον περιπλέοντες Ξ Με- 

ϑωνην καὶ Φειὰν ἀποβαίνουσι. κε. 
β) Στρατεία ᾿“ϑηναίων ἐς “οκρίδα. κς΄. 
γ) Αἰγινῆται ἐκ ὙΝ νήσου ἐχπίπτουσιν. κζ΄. 
ἢ ἼἜκλειψις ἡλίου. πη΄. 
ε) ᾿᾿ϑηναῖοι Σιτάλκῃ Ὀδρουσῶν βασιλεῖ ξυμμαχίαν 

ποιοῦνται. χκϑ'. 

ἐἢ ̓4ϑηναῖοι Σύλλιον καὶ ζίσταχον αἱροῦσι, καὶ Κε- 
φαλληνίαν προφάγονται. λ. 

ἔξ Ἐςβολὴ ᾿άϑη γαίων ἐς τὴν Μεγαρίδα. λα. 
η ) ̓ ἀταλάντη ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων τειχίζεται. λβ΄. 

Ῥ. Χειμών. λγ -- μὲ. . 

1) Κορίνϑιον Εὔαρχον ἐς άστακον κατάγουσι, καὶ ἐς 
Κεφαλληνίαν ἀποβάντες νυκῶνται. λγ΄. 

2) Ταφὴ) δημοσία ἐν ᾿᾿ϑήναις τῶν ἐν τῷ πολέμῳ ἀπο- 
ϑανόντων μὲτὰ τοῦ ἐπιταφίου λόγου. λδ΄ -- μ. 

ὙΕ᾿ ταφὴ αὐτή. ἀ; 
εὴ “«όγος ἐπιτάφιος Περιῤλέους. λε΄ --- ας. 

Π. » ΑΛ ΊΔΑΝ ἔτος τοῦ πολέμου. μζ΄. -- ο. 
ἃ, Θέρος. μζ΄ -- ξη. 

1) “Ποιμὸς ἐν τῇ ᾿᾿ττικῇ καὶ δευτέρα ἐςβολὴ Πελοπον- 
νησίων. μὲ -- νζ΄. 

α) «Ποιμὸς ἐν τῇ ᾿Ἵττικῇ. ιζ΄ --- νδ΄. 
βῚ) Οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ᾿ττικὴν δηοῦσι. νε΄. 
γ Στρατεία ᾿Αϑηναίων ἐς τὴν “Πελοπόννησον. νς΄. 
δ) Χρόνος τῆς νόσου καὶ τῆς ἐςβολῆς. νζ΄. 

9) Στρατεία “γνωνος καὶ Κλεοπόμπου ἐπὶ Χαλκιδέας 
καὶ Ποτίδαιαν. νη. 

8) Διάϑεσις ᾿Αϑπναίων καὶ πολιτεία Περικλέους. νϑ' -- 
ξε. 
«) ᾿ϑηναῖοι πρὸς “Πακεδαιμονίους πράσσουσι περὶ 

διαλλαγῆς καὶ Περικλεῖ ὀργίζονται. νϑ'. 
βὴ) “ὅγος Περικλέους. ξ΄ ---- ξδ΄. 
γ) Περικλέους ξημία, λοιπὸς βίος, εὐφυΐα καὶ δύνα- 

μὲς ηἷ ἐν τῇ πόλει. ξέ. 
4) Στρατεία “ακεδαιμονίων ἐς Ζάκυνθον. ἕς. 



ΔΙΆΘΕΣΙΣ. δ 

ὅ) Πᾳέσβεις «Πακεδαιμονίων εὃς βασιλέα πορευύμενοι 
ξυλληφϑέντες ἀποϑνήσκουσι. ξζ΄. 

6) Στρατεία ᾿ἀμπρακιωτῶν ἐπὶ ἴάργος τὸ ᾿Δμφιλοχικόν. 
ξη-. 

Β. Χειμών. ξϑ΄. ο΄. 
1) ᾿4ϑηναῖον ἔς τε Ναύπακτον ναῦς πέμπουσι καὶ ἐπὶ 

Καρίας καὶ «Τυχίας, ὅπου πλήσσονται. ξϑ'. 

4) Ποτιδαίας ἅλωσις. ο΄. 

Π|. Τρίτον ἔτος τοῦ πολέμου. οα' --- ογ΄. 
Δ. Θέρος. οὐ ---β. . 

1) Στρατεία Πελοποννησίων ἐπὶ Πλάταιαν. οαΐ --- οη΄, 
α) Πλατανῆς πρὸς ᾿Αρχίδαμον μάτην πράσσουσι περὶ 
ξυμβάσεων. οα' --- 

βὴ Πολιορπία τῆς πόλος. οε΄ ----οήη΄. 

9) ᾿ἡϑηναίων ἐπὶ Χαλκιδέας καὶ Βοττιαίους στρατευ- 
σάντων ἧσσα ἐπὶ Σκαρτώλῳ. οϑ'. 

Ὁ} ᾿Δμπρακιωτῶν καὶ ὁμόρων τινῶν φύλων καὶ ἔρήμεν 
“Αακεδαμμονίου στρατείᾳ ἐπὶ ᾿Δπαρνανίαν. π' --- π 

4) Ὅ κατὰ ϑάλασσαν πόλεμος ἐν τῷ Κρισαίῳ ΠΩΣ 
πγ --- β΄. 
α) ἜΝ γαυμαχία Κνήμου καὶ Φορμίωνος. πγ΄. 

β) Δευτέρα ναυμαχία, πε --- Ὁβ΄. 
(.46γος Βρασίδου καὶ Ἀνήμου. πξ΄, “4όγος Φαρ- 

μίωνος. πϑ'. 

Β, Ἐπάν. Ὁγ --- ογ΄. 
1) Στόλος ἘΡΙΡΑΟΜΟΨΕ ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ Σαλα- 

μῖνα. Ὁ. 
2) Σιτάλκου ᾿δρύσου στρατεία ἐπὶ Περδίκκαν Μακεδό- 

γων βασιλέα. δέ -- ρα. 

( Παρέκβασις περὶ τῆς ᾿Οδρυσῶν ἀρχῆς ὃζ΄. καὶ 
περὶ τῆς Μακεδονίας. γ΄. ) 

8) Τὰ Φορμίωνι πεπραγμένα. οβ΄, ογ΄. 
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(1. Πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου. -- Κεφ. μέ.) 

Α. Θέρος --- Κεφ. λβ. 

1) Οἱ Θηβαῖοι Πλάταιαν καταλαβεῖν πειρῶνται. --- Κεφ. ς΄. ᾿ἀρχὴ 
τοῦ πολέμου. ᾽Ολ. πξ΄. ἔτ. α΄. πρὸ Χρ. υλά. μ. αὶ. ζ΄. 

» 

α΄. ὙΠ νοι δὲ ὁ πόλεμος ὀνθένδε ἤδη ᾿ϑηναίων καὶ ρ.57. 

Πελοποννησίων καὶ τῶν ἑκατέροις ξυμμάχων" ἐν ᾧ οὔτε ἔχοι 
ἐπεμίγνυντο ἔτι ἀκηρυκτὶ σαρ᾽ ξλήδους, καταστάντες τε 
ξυνεχῶς ἐπολέμουν. γέγραπται δὲ ἑξῆς ὡς ἕκαστα ἐγί- 
γνετο κατὰ ϑέρος καὶ χειμῶνα. 5 

(Οἱ Θηβαῖοι ἐν εἰρήνῃ ἐρ Πλάταιαν ἐςέρχοντας ὡς προςποιησό- 
μενοι.) 

β΄. Τέσσαρα μὲν γὰρ καὶ δέκα ἔτη ἐνέμειναν αἵ τρια- 98. 
ἐδ, τ κοντούτεις σπονδαὶ, οἱ ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας ἅλωσιν" 
[εῦλος: τε, τῷ δὲ πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει, ἐπὶ Χρυσίδος ἐν "ζργει 

τότε πεντήκοντα δυοῖν δέοντα ἔτη ἱερωμένης, καὶ «Αἰνη- 

ε΄. ἘἜνϑένδεἼ] ἀπὸ τῆςδε τῆς αἰτίας. (1. 4ὐγ. .}-- 9. Ἐν ὦ] πο- 
λέμῳ. (λ. Κασσ. 4ὐὖγ.} ὃ. ἐν ᾧ, ἀντὶ τοῦ ἐξ οὗ, ἀφ᾽ οὗ. --- 58. Ἔπε- 

Ἶ μίγνυντο] ἐπιμιξίαν εἴχον, --- ᾿ἀκηρυκτεί] ἄνευ ἰηρυχείας, ὡς ἐχθροί. 
ἃ. ἄνευ κηρυκεξίου μᾶλλον καὶ προκαταγγέλσεως. -- Παρ’ ἀλλήλους] 
παρ᾿ ἀλλήλους ἐρχόμενοι (λ. 4ὖγ.) --- Καταστάντές τε] ἀρχὴν τοῦ 
πολέμου ποιήσαντες. (λ. 4ὐγ.} 

β. Τέσσαρα μὲν γάρ] τοῦτο πρὸς τὸ ἄργεται δὲ ὁ πόλεμος" 
τὰ γὰρ ἄλλα διὰ μέσον, ----.7. Εὐβοίας ἅλωσι» ἡ ἣν ἐν τῇ πρώτῃ λέγει. 
-- ὃ. Ἐπὶ “Χρυσίδος] ἡ Χρυσὶς ἱέρεια ἦν ἐν ἴάργει. ἠρίϑμουν ὃὲ 
τοὺς χρόνους οἱ ᾿ἡργεῖοε ἀπὸ τῶν ἱερειῶν. 

ΟλΡ. 1. Οὔτε. Ἐν, οὐδέ. 
Ἔτι οπι. Ε.. 
᾿Ζκηρυκτί Ο. Τδαγ, ΒΟΚΚ, ΨΈ]5 9 

Γέγραπται δέ. Ε. νιίπὰ. Ασ. 
ΟἾγ. 1)4π. καὶ γέγραπται. 

ΟλρΡ, 11. Τέσσαρα μὲν γὰρ καὶ 
(εἰ Ηβδοκ.) ἀκηρυχτεί, οαἱ δ116- 
ΤῊ ΠΟῺ αυϊάθπι ΟΡ 6α, 4188 
ΒΙΊοπιῖ, δὰ Αθβοΐ. Ῥϑυύβ. ν. 916. 
αἰδριιΐαν, δε ον Ἡρυπιϑηηὶ 
δαἀποϊαϊοηθη δὲ ϑόρῆ, ΑἹ. ν. 
1206., οὐ ἀρὰ ΤΒιογά, ἀκο- 
νιτί οἱ πασσυδί ἴανοι (νᾶ. ἀθ 
Ατῖ, οὐῖ, 8. ΤΒῖς, ο. 19.), Ργαθ- 
ἀιι 1 1115. ἀκηρύχκτως Ι, 146. 

᾿ἡλλήλους. Ο. ἄλλους. 
Καταστάντες. Ὦ. 1. κατανα- 

στάντες, 568 ἂν ἴπ 1. ΘΥδϑβιιηι. 

δέκα. Ε΄. ΑΥτ΄. ΟἾγ. τέσσ. γὰρ καὲ 
δέκ. μέν. Τάτ. 18. τέσσ. καὶ 
δέκ. μέν. 

Αἱ τριακοντούτεις. Αἱ οὔ. ΑΥ. 
ΟἸγ. θ δῃ. 

᾿Τριακοντούτεις. Τι. 
τούτις. 

᾿Εγένοντο. 1. ἐγίγνοντο. 
Μετὰ Εὐβ. ἴϊὰ ἀ55. Απρ. Ο, 

Ἑ. Ρα]. Βρρ. (6.) αν, ἢ. Μοβᾳ. 
γι ρο μετ᾽ Εὐβ. Οἔ, 1. 1. Ρ. 2106. 

τριαπον- 



ΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. β. Ἵ 

σίου Ἐφόρου ἐν Σπάρτῃ, καὶ Πυϑοδώρου ἔτι δύο μῆνας 
ἄρχοντος ᾿ἀϑηναίοις, μετὰ τὴν ἐν Ποτιδαίᾳ μάχην μην}, θόν [ 
τ, ΠΟ 

ἕχτῳω, καὶ ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ, Θηβαίων ἄνδρες ὀλίγῳ ξ ἐβ΄. Ἔ. 

πλείους τριακοσίων (ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν Βοιωταρχοῦντες 
6 Πυϑάγγελός τε ὁ Φυλείδου καὶ Ζιέμπορος ὁ ᾿Ονητορί- 

δου.) ἐφρῆλθον περὶ πρῶτον ὕπνον ξὺν ὅπλοις ἐς Πλά. 
ταιαν τῆς Βοιωτίας, οὖσαν ᾿Δϑηναίων ξυμμαχίδα. 9. ἐπὴν» 
γάγοντο δὲ καὶ ἀνέῳωξαν τὰς πύλας Ἡλαταιῶν ἄνδρες, 
Νναυχλείδης τὸ καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, βουλόμενοι ἰδίας ἕνεκα 

0 δυνάμεως ἄνδρας τε τῶν πολιτῶν τοὺς σφίσιν ὑπεναν- 
τίους διαφϑεῖραι, καὶ τὴν πόλιν Θηβαίοις προςποιῆσαι. 
8. ἔπραξαν δὲ ταῦτα δι᾿ Εὐρυμάχου τοῦ “Ἰεοντιάδου, 
ἀνδρὸς Θηβαίων δυνατωτάτου. προϊδόντες γὰρ οἱ Θη- 

- Ω Υ, ς , »} , Α ἵν 

Αὐ νὲ ὅτι ἔσοιτο ὁ πόλεμος, ἐβούλοντο τὴν Πλάταιαν, 

ὙΝ Ἔτι δύο μῆνας ὃ ὅρα τὴν. ἀκρίβδιαν τοῦ χρόνου. (Αὐγὴ τουτέ- 
στι δέκα μῆνας. κατ᾽ ἐνιαυτὸν γὰρ ἠλλάσσοντο. - 4. Βοιωταρχοῦντες] 
οἵ τῶν Βοιωτῶν ἄρχοντες. ἦσαν, γὰρ οἱ πάντες ἕνδεκα. --- 9. ᾿Ιδίας 
ἕνεκα δυνάμεως] [ἀντὶ] τοῦ αὐτοὶ δυνατοὶ γενέσϑαι. --- 11. Καὶ 
τὴν πόλιν Θηβαίοις προςποιῆσαι] ἵνα μὴ δημοκρατῆται. 

᾿Αϑηναίοις, , μετά, οοὔ, Β85. 
ἤά4ϑην. δὲ μετά. 

Πηετὰ τήν. ΟΥ. Ὁ. μετὰ δὲ τήν. 
“Ἅμα οπι. Εἰ. 
»»Θηβαίων --- τριακοσίων οἱ ἐς- 

ῆλϑον --- ξυμμαχίδα ὙΠοοπ. Ῥτο- 
δγπη. ο. 4. ΠῚ πιᾶ]6 συμμαχί- 
δα. ““ νΥνΑ588. 
Ἡγοῦντο. ῬΑΙ͂. ἱπ ππαᾶτρ. ἦρ- 

χον ἃ Υϑο. πῖδι. 
Πυϑάγγελος. ΟΥτ. Πυδεάγγελλος. 
Φυλείδου (855. Ατιρ. Γι ιγ. Ἐὶ, 

ψμα. ΑΥ. Οἢγ, ΒΈΚκ, ὕπ]σο (68 
Ἠδ601.) Φυλίδου, αιιοὰ 1 Φυλλί- 
δου τηϊξδειχιι οὐαὶ ϑομ ποία, δὰ 
Χοη, Η8]]. Κ΄, 4, 2, Οτ. Ὁ. Φιλέ- 
δου. »» 

᾿᾽Ονητορίδου. Ατ. ΟἸγ. Νητο- 
οἰδου. 

Πρῶτον. Ο. (3) τὸν πρ. Αἱ 
ν]ὰ, Δα ΥἹΙ, 48. οὐ Τηἀ. ἴῃ πρῶτ. 
ΟἿ, Ιας08.. δὰ Ταχοίδη, ΓΓΟΧΩΑΥ. 
ο.. 17..ὄ 1ηϊδι 

»Καὶ ἀνέφξαν -- ἄνδρες. Τομι. 

ἵΜ8ρ. ἰπ ἀνέῳγεν. ΕΟ, οπιπΐπο 
Πεπιοβῖῃ, ἴῃ Νδου, ρ. 8531. 
(1378. Ἀ.)““ ννΑ85. 
Πλαταιῶν (455, Ατιρ. (568 Βἷο 

δι τηδῃ, γ66.) (]. ῬΑ]. 1τ. Τιδαγ. 
Βεκκ, ψυαΐρο φαΐάσπῃ Πλαταιέων, 
5688 4186 1. 1. ». φ22. ἀβ διυιῖι5 
ΠΟΙΪΩΪ5 ΘΘΗΙνοΟ βουῖρία Ξαηΐ, 
τριγαοίδπα, στην Ρ4]. ΠΡ] ατι6 
Πλαταιῶν ΘΚΒΙρθφαῖ, Εἰ. Πλατε-. 
αίων. Ἡ. Πλαταιέων 5. ν. ΑἸ. τηδῃ. 
ἄνδρες 46. Ατ, ΟἸγ. Πδπ. 
γπεναντίους. Ἐ.. ἐναντίους. 
Καὶ --- προςποιῆσαι ὙΒοπι. 

Νίαρ. ἴῃ προςποιοῦμαι. 
8 Προϊδόντες. Ὁ. προὶδότες. 

Ῥγο γάρ Μοβαι. β᾽αϊι δέ, 
Ἔσοιτο. ον. ἔσεται. Ἔσοιτο, 

4υοα αδϑδὺ 1 ΟἸΠΡι15 8115 155. 
οἱ δαα., παρροῖ δἴΐαπι ὙΠ ΘΟ, Ρ. 
δῶν ΠῈΣ 

᾿Εβούλοντο 1΄. Τιαῖιν, χα. Ψὰ}- 
δο (Ηδαοϊκ. Βοιης,) ἠβούλ. Αἱ 
νἱὰ, 1, 1. ρ. 226. 
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ἀεὶ σφίσι διάφορον οὖσαν, ἔτι ἐν εἰρήνῃ τε, καὶ τοῦ 
πολέμου μήπω φανεροῦ χαϑεστῶτος, προκαταλαβεῖν. ἡ 
καὶ ῥᾷον ἔλαϑον ἐςελθύντες, φυλακῆς οὐ προκαϑεστη- 

κυίας. 4. θέμενοι δὲ ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα, τοῖς μὲν 

ἐπαγομένοις οὐκ ἐπείϑοντο, ὥςτ᾽ εὐϑυς ἔργου ἔχεσϑαι, ὅ 
καὶ ἰέναι ἐς τὰς οἰκίας τῶν ἐχϑρῶν: γνώμην δὲ ἐποι- 
οὔντο κηρύγμασί τε χρήσασϑαι ἐπιτηδείοις, καὶ ἐς ξύμ- 
βασιν μᾶλλον καὶ φιλίαν τὴν πόλιν ἀγαγεῖν: (καὶ ἀνεῖ- 
πεν ὁ κήρυξ, εἴ τις βούλεται κατὰ τὰ πάτρια τῶν πάν- 
τῶν Βοιωτῶν ξυμμαχεῖν, τίϑεσϑαι παρ᾽ αὐτοὺς τὰ ὅπλα") 10, 
νομίξοντες σφίσι ῥᾳδίως τούτῳ τῷ τρόπῳ προςχωρήαειν 
τὴν πόλιν. Ὰ 

(Οἱ Πλαταιῆς ἀπ᾿ ἀρχῆς ὀκνήσαντες, ἔπειτα ἐπιτίϑενται τοῖς Θη- 
βαίοις.) 

γ. Οἱ δὲ Πλαταιῆς ὡς μν ἔνδον τε ὄντας τοὺς 

4, Θέμενοι δέ] ἀντὶ τοῦ περιϑέμενοι ἑαυτοῖς. “Ὅμηρος" Σάκε᾽ 
ὦμοισιν ἔϑεντο. ἀνόητον γὰρ τὸ, μεταξὺ πολεμίων ὄντας, μὴ περι- 
κεῖσθαι τὰ ὅπλα. τοῦτο δὲ εἶπεν, ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τυχὸν ἐβάσταζον 
αὐτὼ, ὡς δ᾽ εἰς τοὺς πολεμίους ἦλθον, ἐνεδύσαντο. --- Τοῖς μὲν 
ἐπαγομένοις] τοῖς προδύταις. --- 5. Ἔργου φόνου δηλονότι. (λ. 40γ.) 
- 6. Γνώμην) βουλήν. -- 7. Ἐπιτηδείοις)] πρὸς φιλίαν. --- 8. Φιλίαν) 
δηλονότι ἡ τῶν Θηβαίων. ᾧ --- 9. Κατὰ τὰ πάτρια) ἔϑη δηλονότι. -- 
40. Ξυμμαχεῖν) τοῖς Θηβαίοις. (λ. 4ὖγ.) --- Τίϑεσθϑαι παρ᾽ αὐτοὺς 
τὰ δπλα)] ἀντὶ τοῦ σὺν αὐτοῖς. ὁπλίξεσϑαι. (λ. Κασσ.) --- Παρ᾽ 
αὐτούς) πλησίον αὐτῶν. ( Κασσ.Ὶ --- 11. Σφίσι] τοῖς Θηβαίοις. (λ, 
ΑὉγ.) - Προςχωρήσειν) προςνεύσειν- 

““ιάφορον οὖσαν. Ε. διάφ. ἔτι 
οὖσ. 

“Μήπω. Β. ΑἸ4. ΕἸογν. εἀ, Βᾶδξ. 
δίθρι. 1. μήπου. 

Φανεροῦ. ΑἸα. ΕἸοΥ. οἀ, Βα5. 
δίθρῃ. 1. πλᾶγρ. ϑίθβρμ, 9. φα- 
γνερῶς. 

Καϑεστῶτος. Οοα, Β85. πιδΥρ. 
ϑίθρι, καϑεστηκύτος. 

᾿Εςελϑόντες. Αντ. ΟἾγ. εἰςελ- 
δόντας (πἰδὶ ροῖζι5 εἰςελϑόντες 
θὲ Ἰερίτιχ), 

4. ᾿Επαγομένοις. Ο. (9 Ε2) 
1.διιν, ἐπαγαγομένοις. 1π Αἰιρ. 
ἐπαγομένοις, 564 πιδης Χ6ο, σοΥΤ. 

ἐπαγαγομ. Μιᾷ, 1, 1. Ρ. 158. 
δι. ἐπειγομένοις. 
Ἔχεσϑαι. Μοβαι. ἄρχεσθαι. 
Ἐς τάς. Ἰναιγς Ἑ. τ). Αγ. ΟἸ τ, 

Ὁ 8... ἐπὶ τάς. 1ῃ. Ἀοδ. γάδη. το. 
ἐπί βιρϑὺ ἐς βουίρϑβογαὶ. 

Γνώμην δέ. ες. (6.) Η. 
νώμ. τε. ὡς 
Κηρύγμασί τε. “ΤῈ οὔ, ΟἹ, 
Καὶ ἀνεῖπεν ὁ κήρυξ. ,᾿Ανεῖ- 

πὲν γῖοὸο ἀνεβόησε Ὅπομι. Μδρ. 
ἰῃ ἀνεῖπον. “ ΔΥΑΘ5, 

ΟλΡ. 111. Πλαταιῆς ΒΕΚΚΟ ΝῺ]- 
8ο ]Πλαταιῆῇς. (Δ55. Αὔνρ. Τὸ Βορ. 
(6.) ΟΥ. .Β. Ε. Ατ. Οἱ, ΑἸά, 
ΕἸοχ. Βα. Πλαταιεῖς. Δὲ νἱα, 1. 
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Θηβαίους, καὶ ἐξαπιναίως κατειλημμένην τὴν πόλιν, κα- 
99. ταδείσαντες, καὶ νομίσαντες πολλῷ πλείους ἐςεληλυϑέναι, 

3 κ ΠΑΗῇπῆἊ ἢ - “ ΄ 

(οὐ γὰρ ἑώρων ἐν τῇ νυχτὶ,}) πρὸς ξύμβαδιν ἐχώρησαν, 
κι κ ’ ’, τ ’ . Ω ἡμᾶς) Ἁ 

καὶ τοὺς λόγους δεξάμενοι ἡσύχαζον; ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ 
ὅ ἐς οὐδένα οὐδὲν ἐνεωτέριζον. 9. πράσσοντες δέ πως ταῦτα, 
κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους ὄντας, καὶ ἐνό- 
μισαν, ἐπιϑέμενοι, ῥᾳδίως κρατῆσαι" τῷ γὰρ πλήϑει τῶν 
Πλαταιέων οὐ βουλομένῳ ἦν τῶν ᾿ἀϑηναίων ἀφίστασϑαι. 
8. ἐδόκει οὖν ἐπιχειρητέα εἶναι, καὶ ξυνελέγοντο, διο- 

10 ρύσσοντες τοὺς κοινοὺς τοίχους, παρ᾽ ἀλλήλους, ὅπως 
μὴ διὰ τῶν ὁδῶν φανεροὶ ὦσιν ἰόντες" ἁμάξας τε ἄνευ 
τῶν ὑποζυγίων ἐς τὰς ὁδοὺς καθίστασαν, ἵν᾽ ἀντὶ τεί- 
χους ἢ καὶ τἄλλα ἐξήρτυον, ἡ ἕκαστον ἐφαίνετο πρὸς 
τὰ παρόντα ξύμφορον ἔσεσϑαι. 4. ἐπεὶ δὲ ὡς ἐκ τῶν 

γ΄. ̓ Εξαπιναίως ἀπροςδοκήτως. --- 4. Τοὺς λόγους δεξάμενοι] 
πορὰ τῶν Θηβαίων. (1. 4γ.} --- 5, Οὐδὲν ἐνεωτέριζον ] οἱ Θηβαῖοι 
δηλονότι. (λ. 4ὐγ.) -- Πώς] πατά τινὰ τρόπον᾽ συνταλντέον δὲ 
οὕτω. πράσσοντες δὲ κατενόησάν πως. --- 7. ᾽᾿Ἐπιϑέμενοι] [μετὰ βά- 
θους ἐπελθόντες (Δ. Κασσ. 4γ.}} τοῖς Θηβαίοις. --- 8. Οὐ βουλομέ- 
νῳ ἦν ἁττικὴ ἡ φράσις. --- 10. Τοὺς κοινοὺς τοίχους] τοὺς μεταξὺ 
τῶν οἰκούντων. --- “ιορύσσοντες τοὺς κοινοὺς τοίχους) ἵνα μὴ ἐν 
ταὶς οἰκίαις μάνον ξυλλεγῶσι- 

Ι » 

1. »-΄ 921. 54ᾳ. οἱ Ἐδυσ. ἀἴβου. 
βοτιρί. 1).1, Πλατεεῖς. 
, 'Ενδον τε. ΤῈΣ οἵχμ, πὶ, Αὐ. ΟΠ. 
δ. οἵ. Ρ]εΐ, 1οσ, ἴῃ δαμποῖξ, 

᾿Ερεληλυϑέναι. Ο, ἐρεληληϑη- 
γαι. 

Τοὺς λόγους. Τούς ἀ6. ΟΥ, 1. 
ΑΥ. ΟἸγ. 08", [πΡὰ]. τούς. Υ6ο. 
ΤηΔ ἢ, 5. ρα 500, 

2, Οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβ. ὄν- 
τας. Ματρ. ϑίβρῃ. τοὺς Θηβ. οὐ 
πολλ. ὄντ. Οτ. τούς οτι. 

Κρατῆσαι. Βα5. ἴῃ πιάτα. ἂν, 
χρατῆσαι. ϑίθρῃ. κρατήσειν ὁοὩ- 
ἤθοῖῖ, ,, Οομθοίαγα ϑέθρῃδηϊ, ΡΥῸ 
κρατῆσαι] 656 μ}15 κρατήσειν, σοη- 
Πγπιδίο αἰιοίογαίθ Αθηθαθ ἴῃ 
Ἰδοῖ. ο. 9... ὉὈῚ ἴῃ Ῥϑιιοα οοη- 
τα] πδΥγαίϊϊοποι Τιιογ α] α15.“ ἢ 
ὈΠΚ. Αὲ νἱά. 1. 1. Ρ. 158. 

“Πλαταιέων. ῬΑ]. ΒΕΚΚ. Πλα- 
ταιῶν. Ἑσοτχίαϑδθ σϑοίϊιι5, Ὑ]1α. 

{τπ|86 σοηΐγα 1, 1. Ρ. 999. τηοπὶΐα 
διηὶ δὰ 9, 9, Εἰΐδιι Ο. Πλα- 

ταιῶν, 56 “5, αι. Νοαιδ ἰα- 
ΤΟ ᾿ΠΟΟ  ϑἰϑηΐ 8 χδίιμθμαα. Οἵ, 
δα οσ. 6. 

Βουλομένῳ. ΟἹ. ἴῃ τηᾶγξ. βου- 
λομένοις. Ε,. βολομένῳ. 

8. Οὐν. Ἐ,. γοῦν. 
Τοίχους. Ἐ,. τείχους. Νἱηα, τά- 

χους. 
Φανεροί. Ὁ. φανερόν. 
“μάξας. ῬΑ]. ἁμάξας (ρ6Υ 5Ρ]1γ, 

16επ.} οὗ. ἀθ Αχὶ, οὐἱξ, ἂρ. ΤἈιιο. 
ορυτ 

Καϑίστασαν. Τ) 8}. οἵ οχ Θῃιθ πη, 
ΟΥν. καϑέστασαν. 

᾿Αντὶ τείχους. ΑΥ, ΟἸγ, Πδη. 
ἀντὶ τοῦ τείχ. Αἵ νὶὰ, Αρρίδῃη, 
Ῥιιῃ, ς. 95. 

Τἄλλα. 1. τὰ ἄλλα. (ΒΕΚΚ.» αὲ 
βοϊοὲ, τἄλλα.) 

4. Ὡς οπι. Ε. νἱμά, ΑΥὐ, ΟἿ, 
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δυνατῶν ἕτοιμα ἦν, φυλάξαντες ἔτι νύχτα καὶ αὐτὸ τὸ 
περίορϑρον, ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰχιῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς, ὅπως 
μὴ κατὰ φῶς ϑαρσαλεωτέροις οὖσι προςφέρωνται, καὶ 
σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται, ἀλλ᾽ ἐν νυχτὶ φοβερώτε- 
ρου ὄντες, ἥσσους ὦσι τῆς σφετέρας ἐμπειρίας τῆς κατὰ ὅ 
τὴν πόλιν. προςέβαλόν τε εὐθὺς, καὶ ἐς χεῖρας ἤεσαν 
κατὰ τάχος.. 

(Ἥσσα τῶν Θηβαίων.) 

δ΄, Οἱ δ᾽ ὡς ἔγνωσαν ἠπατημένοι, ξυνεστρέφοντό τε 
ἐν σφίσιν αὐτοῖς, καὶ τὰς προςβολὰς, ἣ προςπίπτοιεν, 

ἀπεωϑοῦντο. 2. καὶ δὶς μὲν ἢ τρὶς ἀπεκρούσαντο" ἔπειτα 10 
πολλῷ ϑορύβῳ αὐτῶν τε προςβαλύντων, καὶ τῶν γυ- 
ναικῶν καὶ τῶν οἰκετῶν ἅμα ἀπὸ τῶν οἰκιῶν κραυγῇ τε 

8. Κατὰ φῶς] ἐν τῷ φωτί. --- 4. Σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται] 
ἰσοπαλὴς ἡ μάχη γένηται. -- Φοβερώτεροι] φοβερώτεροι; οἱ Θη-. 
βαῖοι. φφετέρας δὲ, τῆς Πλαταιέων. --- 6. Προςέβαλον) προςέπεσον. 

ὃ΄. Ἔγνωσαν ἐξηπατημένοι] καϑὸ “ἐνόμισαν προςχωρήσειν αὐ- 
τοῖς τοὺς Πλαταιεῖς. --- 9. Τὰς προς οβολας] τῶν Πλαταιέων. (λ. 40γ.) 
- Ἧς: προςπίπτοιεν] τὸ ἡ ἀντὶ τοῦ ὅπου. (1. Α4ὐγ.) -- 11. “ὐτῶν] 
τῶν ἀνδρῶν δηλανότι. 

ὡς ἔκ τῶν δυνατῶν ΠαΡ65 τιτγ- Προςέβαλον ῬΑ]. 1Τι. Ἀθ6Ρ5. Ἐ, 
δι ὙΠ, 74,,) 5ο]ιπι ἐκ τῶν δυν. 
Ἐν 

Φυλάξαντες --- περίορϑρον ] 
»» Ὑ Ποῦ. ΜΙ. 1η ὀρϑρεύω,, «ιῇ 
τηρήσαντες ἔτι Ιορτϊ. ““ ὙΥΑΘ5. 
Οιιοα ποῖ πλίγαρογθ Ψι, ἀδ 
ΑΥΓ στς δρὶ ὙΒῆ δὲ 6... 

Περίορϑρον. Ῥαϊ. ναὶ, περὶ 
ὄρϑρον: Β. περὸ ὄρϑον. Μίμα. 
περίορϑον. 
“Ὅπως --- ἐμπειρίας. 5» ὙΒΟΩΙ. 

Μαρ. ἱπ εὖ, ὉΡῚ δἰΐαμι προςφέ- 
ροιντο. ΟὔΚ, 

Προςφέρωνται. Β, Ε΄. Τριδιιγ, 
ψίηα. Αὐ. ΟἾγ, δ8η. ΑἸ. Β8β8.- 
(6ἀ., ποῦ οοὐ, Βα85.)}) ὙΠοπι. 
ΜΜ8ρ. προςφέροιντο, εΧ σοΥγθοῖ. 
ΣΠΌΠ1]1, οὗ. 1. Ρ.. 141. 54. Ο.Ψ 
Ἐς προςφέρονται. 

Γίγνωνται. Νίοδαιι, ΑΥ, τιᾶΥρ, 
ΑἸά. Ντηὰ, γίγνοιντο. 

Τὴν πόλιν. Τὴν ἀς. Β6ρ.(6.) 
Αὐν Ομγ, Π δι. 

Θ080)1., φισα ἃ [λιιοα ΘΟΙ)}1ΘῈ- 
ἀαἴαγη τϑοθρὶς ΒοκΙ. ψα]ρο (6ὲ 
Ηδδϑοῖϊς.) προςἕ “βαλλον. ΟΙ. προς- 
εβάλλοντο οἱ δ᾽ ῥγτο τέ. 

ΟλΡ. 1. Ἠπατημένοι (455. 
Αἀρυα]. Τὸ, ΑΙ Ἢ: πδρ 6} 
Οὐ. (ἴπ φιο ἀοῖμα 8 αἀβουϊ ρέῃ 
ἐξὴ Ὁ. 1. Ηδξεαοκ. Βεκκ. νιῖρο 
ἐξηπατημένοι. ., ϑδορίιι5. νϑῦρᾶ 
σΟΙρΟϑῖϊα βἰ πη ρ] οἰ λτι5 5 θ5εῖει- 
ἴᾷ 6556. ἃ ᾿Ιρυαυ δ, οχομρία 
μδθο ἀοοθηΐῖ. 1, 76. δεαδεδομέ- 
νην. 110. διεσώϑησαν. ΦΠΑΛΟΚ. 
1 7} 
9. Αὐτῶν τε. ΤῈ οτῃ. Ἀθ6ρ. (6.} 
Προςβαλόντων. Ῥιορ. (9 ἰᾶσθε 

ΠΝ ) Βεκκ. προςβαλλόντων, 
χιοὰ μον βῃρὶ χρώμ. οἱ βαλλ, Δὲ 
να, ποῖ 

Οἰκετῶν. Οτ. ἱκετῶν. 
πὸ τῶν οἰχιῶν οἱ. 1]. 

Οἰγ. δ, Αἱ νἱὰ, 111, 74. 
»» Κραυγῇ --- βαλλόντων ὙΠ ΘΟΗ, 

Αγ. 
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καὶ ὀλολυγῇ χρωμένων, λίϑοις τε καὶ κεράμῳ βαλλόν- 
τῶν, καὶ ὑετοῦ ἅμα διὰ νυχτὸς πολλοῦ ἐπιγενομένου, 
ἐφοβήϑησαν" καὶ τραπόμενοι, ἔφυγον διὰ τῆς πόλεως, 
ἄπειροι μὲν ὄντες οὗ πλείους ἐν ἀκότῳ καὶ πηλῷ τῶν 
διόδων ἢ χρὴ σωϑῆναι, (καὶ γὰρ τελευτῶντος τοῦ μη- 

νὸς τὰ γιγνόμενα ἦν,) ἐμπείρους δὲ ἔχοντες τοὺς διώ- 

χοντὰς, τοῦ μὴ ἐκφεύγειν ὥοτϑδ διεφθείροντο πολλοί. 

8. τῶν τε Πλαταιέων τις τὰς πύλας, ἡ ἐφρῆλϑον, καὶ αἵ- 

. πὲρ ἦσαν ἀνεωγμέναν μόναι, ἔκλῃσε, στυρακίῳ ἀκοντίου 

4͵ 'Ἄπειροι] ἀδίδαπτοι. -- 5. ἮἯὟΙι] ὅπου ά. 4ὖγ.) --- τελευτῶντας 
τοῦ μηνός} [γιγνόμενος ἣν ὃ πόλεμος φϑινούσης σελήνης. (1. Κασα. 
Α4ὖγ.}}] τοῦ κατὰ σελήνην λέγει μηνός. τουτέστιν ἐν. συνόδῳ. - 
9. Στυρακπίῳ - χρησάμενος ἐς τὸν μοχλόν] στυράκιον λαβών' τις, 
φησὶ, τῶν Πλαταιέων ἔν τῷ μοχλῷ τῆς ϑύρας ἐνέβαλεν. βάλανος 

Ῥυοδυπαμ. Ῥ. 55. σπὶ κεράμοις πὸπ γϑοῖΐθ νϑυϊ δ μογπιμῖεὶ. ἐς 
Ἰπθηιθηάαίθ [ σογγμρε6} Ἰοσίϊ,.Κ. ὅΤΈΡΗ.,, Τιερθημάμπηι πολλοί 
ἍΝ Α55. ΟΕ. ποῖ- ΟἸΪ550 οὗ, πΟη 4αΐα Ρ81110 Ῥοϑβῖ 

Βαλλόντων. 1. βαλόντ. ΕΟ οἱ πλείους (Ἰὰ οδηΐπα 
Πολλοῦ οι. Ὦ. ὯΟῚ Ραγίϊπθὲ δα οπλη65, 86 δᾶ 
᾿Επιγενομένου. Ὁ. γενοι- 
ἼἜἜφυγον. Τδαγ. νη Αν. ΠΥ, 
ἢ ϑέθρῃ. ἔφευγον. 
ἼἌπειροι. ῬΑ]. ἴῃ ΠαΥΡ'., ἀπει- 

φύτεροι. ΜΜαυδ. ΑἸα, γίῃη. ἄποροι. 
Σπότῳ. 6]. σπότει. ., Εχ δἀ- 

δΟΥΙρίο Φ εὐγον.  ὝΨΑΘ5.,,, Τὰ- 
ΤΉΘη  οἰδηὶ ἴα Αρθπθῶβ 1. ἢ, δὲ 
ΤΉροη οαάθηιν ἀροϊίηδι. διά τε 

πηλοῦ καὶ σκότους.“ ὨΌΚ. (ΟΕ, 
ῬΊΕΥΒ. δὰ Μοῦ. Ρ. 854, 54. Σκχό- 
τει ΠΙ, 42. σκότους 111], 93. 
πὸ Πῖς «ἀσηπ6 Ρᾶθπ6 Ργδθίογαϑ 
σκότει, 48} ιιδτι ΔΙ ΘΥ ΠΣ ΠΟ 
ἀείουπιβ, Οἵ, Ηεϊηα, δᾶ Β]αΐ. 
Ῥηφοάοῃ. ο. 110. 

Καὶ πηλῷ οχι. Ἐ. 
πηλῷ ΑΥ, 

Τῶν διόδων. Ἐ'. καὶ διόδῳ 4]. 
Ὠϊδ. 
Χρὴ σωϑῆναι. τ χρυσωϑῆναι. 
Ἐχφεύγειν. Ε΄ ἐκφυ. 

Ζιεφϑείροντο πολλοί. ψα]6ο 
διεφϑ'. οἱ πολλ. 4. 1υϑρῖταν δὴ 
διεφϑ'. πολλοί. πο Ρχδθῆχο ῃο- 
ΤαΪηΐ πολλοί αὐιΐο, --- 81 Ψ4114 
Ἰθοιοηθηι οὗ πολλοί εθοιιίτι5. δῖ, 

καὶ πολλῷ 

Ῥδυΐοιμ ἰδ 1, 605 ΠΘΏΊΡΘ, «αϊ 
ῬΥΘΘΟΙρΙΐθ5 ἀθ Πλισο 586 ἀθᾶθ- 
ταμπῖ) γ 5688 φιυΐα ἀδίηαθ βοαιυϊίιν 
τὸ πλεῖστον, δἰ Ῥυορίθυ ἰρβιιιη 
ὩΠΙΠΘΥΤ ΠῚ ΟαρἐΪν ΟΥΤΠΊ., ΠΟΥ ιιηι 
α. 5. 180 πυπιουδηΐγ,, Πιη 
Ἰοίι5 “ΓΘ ΠΟΥ. ΠΕΤΊΘΥ 5 
Ῥδι110 ΔΠΊΡ] 5. 800. ζιῖδβοι, “ 
ἩΛΑΟΚ. Οἱ ρίζαν οαπὶ 11. 6ὁχ- 
Ριυηχὶρ ΒΘΕΚ, 

8. Τῶν τὸ Οδ85. ΟἹ, Ἐς Βᾳ]. 
Βορ. (9.) Η. ΟΥ. 1. Μοβᾳ. 
Ηδδοκ, ΟΣ, 1. 1. Ρ. 991. 54. νπ]ρ. 
τῶν δὲ 5εγνανξ πον, 

Πλαταιέων. Ῥ8]. ΒεκΚΚ. Πλα- 
ταιῶν. Ν]α, δὰ 2, ῷ. οἱ .δὰ 6. 

᾿ἀνεῳγμέναι μόναι. Τιαῦγ. Ἑ᾿, 
τι, ΑΥ. ΟΠν, δὴ. τηᾶγϑ. ϑίδρῃ. 
μόν. ἀνεῳγμ. Τόναι 6. Β. ΑἸα. 
ΕἸοΥ. Β85. (6α., ποὴ οοῦ. Β85.) 
ϑίθρῃ. 1. 

ἼἜκλῃσε Ῥ4]., τϑο. πηδη. εἰ 81:- 
Ῥούβου, ψυϊσο ἔκλεισε, οἱ ἷς 
Ἡδδοῖὶς, οὐ ΒοΚκ. Αἱ γἱὰ, Ι. 1. ν. 
ΦΊ1Φ, ϑᾷ. 

ΖΣτυρακπίῳ --- μοχλόν... δὶς 16- 
δῦ αἴχιιθ Ὄχρίοαὶ Ελιβδίδι ἢ, 1], 
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ἀντὶ βαλάνου χρησάμενος ἐς τὸν μοχλὸν, ὥρτε μηδὲ ταύτῃ 
ἔτι ἔξοδον εἶναι. 4. διωκόμενοι δὲ κατὰ τὴν πόλιν, οἵ 
μὲν τινὲς αὐτῶν, ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες, ἔῤῥιψαν ἐς 
τὸ ἔξω σφᾶς αὐτοὺς, καὶ διεφϑάρησαν οἱ πλείους" οἵ 
δὲ, κατὰ πύλας ἐρήμους, γυναικὸς δούσης πέλεκυν, λα- 
δόντες καὶ διακόψαντες τὸν μοχλὸν, ἐξῆλθον οὐ πολλοί" 
(αἴσϑησις γὰρ ταχεῖα ἐπεγένετο") ἄλλοι δὲ ἄλλῃ τῆς πό- 
λεὼς σποράδην ἀπώλλυντο. 5. τὰ δὲ πλεῖστον καὶ ὅσον 
μάλιστα ἦν ξυνεστραμμένον, ἐςπίπτουσιν ἐς οἴκημα μέγα, 

δέ ἐστι τὸ βαλλόμενον εἰς τὸν μοχλὸν σιδήριον, ὃ καλοῦμεν μάγ- 
γανον. ὅϑεν καὶ κλεὴς καλεῖται βαλανάγρα παρὰ τὸ ἀγρεύειν τὴν 
βάλανον. ἄλλοι δὲ τὸ στυράκπιον ἔλαβον τὸ ξύλον τοῦ ἀκοντίον,, 
ἀνοήτως. πᾶν μὲν γὰρ οὐκ ἐδύνατο ἦν τῷ μοχλῷ καταχρυφϑῆναι" 
εἰ δὲ ὑπερεῖχεν, ,ἀνεσπάσϑη ἂν ὑπό τινος τῶν Θηβαίων. ἄλλως. 
στυράπιόν ἐστιν ὁ καλούμενος σαυρωτὴρ, τῶν δοράτων. -- 5, Ἐρή- 
μους] ἀφυλάκτους. εἰκὸς δὲ ταύτας τὰς πύλᾶς οὕτως ἠμελῆσϑαι, 
ὡς εἰρήνην ἀγόντων αὐτῶν, καὶ οὐ δεδοικότων οὐδὲ ἐλπιξόντων 
ἐπιβουλὴν. --- Υ, ᾿Επεγένετο τοῖς Πλαταιεῦσι. --ὄ 9. ἐξυνεστρειμιμό- 
ψον] ὅμου συνηγμένον. - Εἷς οἴκημα) πύργος ἣν τοῦ τείχους, ἔχων 
ἔνδοϑεν ἀπὸ τῆς πόλεως εἴροδον, οὐκέτι δὲ καὶ ἔξοδον. 

π΄. 795. ἵϊεπι ΤΠεοπ ῬυορΎΠΊΠ. 
55. ῬΟ]]. Χ, 27. εἰς τόν ἩΔΥΡΟΟΥ͂, 
Ῥ. 8324, ἀπῖδα ἐς. --- Εἴγηι. οοΥ- 
τιιρίθ ἀκοντίῳ. [Ρ. 783. νἱά, 
διιημ, ἴῃ σαυρωτήρ εἰ 51, αι 
Ἰοσμ δα πιοῖϊ. " ὙΥΑΒ8, ΟἿ 
Ῥποῖ, Ρ. 402. Ζοηδῦ. 1671. τ] 
τα] ἀντὶ τοῦ βαλ. Ῥμᾶνοῦ. ἰὴ 
στύρ., αὶ ἀκοντίου ἀ6., δὲ χρη- 
σάμενος πλαὶθ Ἰοοίτατ, 

,»» Εἰς, αἰιοὰ ἷσ ρύο ἐς εοὐὶ 
νοὶ Ὑγ855.. Παρ οηΐ οὐΐαπι διὰ, 
ἧη στύραξ [οἵτπὶ Ρ]ιοι. Ζοη. ῬΜΠα- 
νοῦ, δὲ ΓΏΘοΟη ; βθα νρϑίθυγϑϑβ 1Π 
Ἰδιά δὴ 5 νου }}15 Τ μιν αὐ αἷ5 ΑἹ- 
ἴσα 1118 ἐς, ξύν δὲ α!ἴὰ Ρ]θυγιιηι- 
46 πειΐαιῦ 1. σου ηλ}18. ῬΟ]], 
ἐς Ὑϑιΐηθὲ οἷπὶ π|55. ΤΠιΟ. 
Ὀ0Κ.Η͂οο ᾿δίταν τονοοανν ΘΟ]. 
ΠΠηδέ. ναι. μή. 
Ἔτι φοβὲ εἶναι φοΙ]οσαὶ Τί,, 

Ῥοβὲ ἔξοδον Τιδιιγ. ἘΝ. τ. ΑΥ, 
ΟἾγ. 8... οὔ. Ο. οβᾳυ. ποο 
ΘΧρυθβεὶὶ ψα]]. 

4, “ιωκόμενοί τε ΟΔ85. 6]. Ο. 

Ἐς ΤΕ Ψαῖ, Ἡ, α΄’, Οτς Τῆι, 
ΒΘΚΚι Οὐ νι]ο. δέωκ. δὲ Ηδδοκ. 

Τὴν πόλιν. Τὴν πιϑῃ. τοο. 8δἀ- 
ἀκ τὰ Βιορ. ὁ; } Αἱ νἱά, 5. 7. 

ἔξω. ς (2) τὰ ξξως ΔῈ 
ὧν “ξ, δ. 

Ζιεφϑάρησαυν. (855. διεφϑεί- 
ρησαν. 

Πύλας. Νὶμπᾷ, τὰς πύλας. 
“Μαϑόντες. Ῥιος. λαβόντες. 
Σποράδην. Τιαπτ. πα. ἸΠΔΥσ,, 

ϑτεέρὶι. σποράδες ; αιιοά Ρ]Ασεθραὶ 
ὙΥ855. 1ἴὰ τὰ. πὶ νοῖδιι, 56 1ι- 
ἰθγ νϑῦβ. οούγϑοῖ. σποράδην. 

᾿ἡπώλλυντο. ερ. (6.) Οτ- 
ἀπώλυντο. Ματᾷᾳ, ΔΙα, γα. ἀπώ- 
λοντο, 

5. ΞΞυνεστραμμένον. 11 οχ 
ϑηγοπα. βιιργα βογίρία Ον., ἃ ᾿χ. 
τδη. διεστραμμένοι. 1. οοα, 
Β85. ξυνεσταμένον εχ Θπηδπα, [ἃ 

οἰἴασπι (,, σα ρο 5. ς' εἴ 5. μ. 
Οἴκημα --- τείχους, ,»Οἷται Ρο]}. 

9. 45. εχ {{Π7. ΠπΡτὸ σοτχὰ- 
Ῥ᾽θ, οἠλλεεῖς μέγα.“ ΥΥ Α89. 
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ὃ ἦν τοῦ τείχους, καὶ αἵ πλησίον ϑύραι ἀνεωγμέναι 
ἔτυχον αὐτοῦ.) οἰόμενοι πύλας τὰς ϑύρας τοῦ οἰκήμα- 
τος εἶναι, καὶ ἄντικρυς δίοδον ἐς τὸ ἔξω. 6. ὁρῶντες δὲ 
οἵ Πλαταιῆς [αὐτοὺς ἀπειλημμένους, ἐβουλεύοντο, εἴτε 

κατακαύσωσιν, ὥςπερ ἔχουσιν, ἐμπρήσαντες τὸ οἴκημα, 
εἴτε τι ἄλλο χρήσωνται. 7. τέλος δὲ οὗτοί τε καὶ ὅσοι 
ἄλλοι τῶν Θηβαίων περιῆσαν, κατὰ τὴν πόλιν πλανώ- 
μένοι, ξυνέβησαν τοῖς Πλαταιεῦσι παραδοῦναι σφᾶς αὖ- 

9, Πύλας] πύλαι, τοῦ τείχους», ϑύραι, τοῦ οἴκου. --- 8, ἴάντι- 
πρυς] τὸ ἄντιχρυς ἐνταῦϑα μὲν ἐξ ἐναντίας, ἀεὶ δὲ ἐπὶ τοῦ φανεροῦ 
κεῖ-ται. --- 4. ᾿“πειλημμένους ] περιειργμένους. (1. “40γ.) --- 7. Περι- 
ῷσαν) ἔζων. --- ὃ. Ξυνέβησαν τοῖς Πλαταιεῦσι) ἀπὸ συνθήκης δηλονότι. 

Αἱ πλησίον ϑύραι Ο 455. (ἰπ 
σο ἰδπθη πλησίον Ἰΐηθα 511}0- 
ἀνοίᾳ ποίδζι) Ατισὶ ΟἹ, Ο, Ἐ' 
Ῥα]. [τ Και. Η, Ἀερ. (6.) οοα. 
Βας. Οὐ. Ὁ. 1. Μοῦψα. πιδυρ. 
ϑιθρὰ. Ηδβοῖ. ΒΈΚκ. ψα]δο πλη- 
σίον 46, 

Θύυραι. Ψαι. ϑύραις. 
Ἔτυχον. Μοβαιι. ἐτύγχανον. 
Οἰόμενοι --- ἔξω Ἰαὰχᾶαιὶ 5010]. 

Ῥ]αἱ. δὰ Οἤμδύχ. ρ. 41. Αποοάά, 
ϑΊθθθηκ, (ρΡ. 89. Ἀπ πη Κ.}).. ὑδὶ 
Ἰορσίτασ ἀντικρὺ διέξοδον εἰς τὸ 
ἔξω. ; 

Τοῦ οἰκήματος εἶναι. Αγ. ΟἾγ, 
Ὥλδη. εἶναι οἰκήμ. 

"Ἄντικρυρ. ὅ86180]. ῬΙαι. ἀντι- 
ἀρύ. νι. ποὲ. 

6. .Ορῶντες δὲ οἱ Πλᾶτ. [αὖὐ- 
τούς]. Ηος οταϊπε (455. Αἰιρ. 

ον 4ξ Ἡς σοῦ; Βα8: Ὅν, Ἡδάσκ. 
δἰϊαπι 1)., φυΐ δηΐθ αὐτ. 1816 
δααίι εἰς. 864 αὖτ. ΑἸ! φυδμ πὶ 
βιιβρθϑοίι Πἰϊ, αἱοὰ ΕΒ, Ἀ6ρ. (6.) 
οὗ.γ Καῖ. [4αν. Β. ΕἸ. 1. δηΐῖ8 
οἱ Πλατ. οοἸ]οσαπῖ, ππᾶθ ΒΕΚΚ. 
ὁρ. δ᾽ αὐτ. οἱ ΓΙλ. Ναὶᾳ. δαΐθηι 
τὰ] ὁρ. αὖτ. δὲ οἱ Πλ. ΟἹ. 1. 1. 
Ῥ. 802. Οἰδείοσγιιι ναὶ, Πλα- 
τἀιεῖς, 564 Ῥα]. (ἴῃ {πὸ εξ ῦυθα. 
78}. ΒΈΡΥΘΒΟΥ,) Η, ΒΕΈΚκ. Πλα- 
ταιῆς. ὶὰ. 1. 1, Ρ. 921. 54. εἴ 
ἘδΥΥ. ἀἴβου, βουὶρί. 1. Πλατεῖς, 

δα, πιᾶη. αὐ 8. ξιὶς. 
ΝΟ 

Εἴτε. Τιδὰγ. εἴτι. Αὐ. ΟΠ σ,  4η. 
εἶξε καί. 

Κατακαύσωςπιν ΟΕ. Ἐ΄. Τὶ. αΐ. 
Ἀεσ, (6.) στ. Β. ψιπηά. τη. Α14. 
ῬΊοΥ. Βδ5. ϑίθρῃ. 1. Βεκῖς, 815 
ΨΗ, 1. ἐβουλεύοντο, εἴτε δια- 
μινδυνεύυσωσὶν, εἴτε ἔλθωσι. οἵ, 
1... 1. 1927,. δὲ ῬΠιδγβοῖι. τὶ ὃ. 
531. 4. ῬΑ]. ἰαῃῖτπι δοσοηῖα 46- 
Ρυαναῖο κατακαυσώσι. Ψ αρ. (6 
Ηκδδοϊς.) κατακαύσουσιν ἱιιιθλιγ 
(855. κπαταχκαύσουσε ΘΧΠΪ 65. 
κακαύσουσιν ΑΥ. (γ΄. 

Ἔχουσιν. Αγ. ἔχοντες. 

Εἴτε τι. Ὀδ55. Αἰρ. (Ξ6α Πἷς ἃ 
γϑη. 60, δ ἴθα ΘηΪπὶ βου. εἶτ 
τι) Νίμπα, τὰ, ας ὕμιν, εἴσε ὅ,τεν 
1085. ἤ τὲ τι. 

-Χρήσωνται Ο. Ἐ, ῬΑ], (ἱπ χπο 
Υ60. τη. Ὁ 5ιρο βου.) τ,  αἷι 
σ. συ. Τναπν, Ὁ). ϑέθρῃ. 1. Βοκκ. 
Ψαϊρο (6ὲ Ηδδοκ.) χρήσονται. 

7. Ὅσοι οτι. ΟἾγ. 

Παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς (855. 
(η φιιο σφάς ὁοΥ1}.}) Ατιρ. 6. Ε' 
ῬΑ]. 1τ. ναϊ. Η. Βερ. (6.}) οοά. 
Ρααβ, αὐ. Ὁ. 1. Μίοβᾳ. Ηδβοκ. 
Βοκκ. Παραδοῦναι σφᾶς τε αὐτ, 
τ. ΑΥ̓. Οἢγ. δ.) 411ι46 ρᾶγῇ, ἴα 
᾿8ο ἔουπιι]α πθ80 δ οσθαϊδ πιοᾶο 
οὐττταγ, ΟΥΤΝ, 80, 38. «]. δὶς 
οἰΐαπη παραδοῦναι Ἰοοιιπι πιυῖαξ, 
τη νὰ]ρ. εἷς σφ. τε αὐτ. παραδ, 
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τοὺς καὶ τὰ ὅπλα, χρήσασϑαι δ τι ἂν βούλωνται. 8. οἵ 
μὲν δὴ ἐν τῇ Πλαταίᾳ οὕτως ἐπεπράγεσαν. 

(άλλοι Θηβαῖοι, ἐπιβοηϑοῦντες τοῖς ἐςεληλυϑόσι, σπονδαῖς δολε- 
ραῖς φενακισϑέντες ἀναχωροῦσιν.) 

᾽ 

ἑ. Οἱ δ᾽ ἄλλοι Θηβαῖοι, οὗς ἔδει ἔτι τῆς νυκτὸς 
παραγενέσθαι πανστρατιᾷ, εἴ τι ἄρα μὴ προχωροίῃ τοῖς 
ἐρεληλυϑόσι, τῆς ἀγγελίας ἅμα καϑ᾽᾿ ὁδὸν αὐτοῖς ῥηϑεί- 
σης περὶ τῶν γεγενημένων, ἐπεβοήϑουν. 2. ἀπέχει δὲ ἡ 
Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους ἑβδομήκοντα, καὶ τὸ ὕδωρ 
τὸ γενόμενον τῆς νυχτὸς ἐποίησε βραδύτερον αὐτοὺς ἐλ- 
ϑεῖν" ὁ γὰρ ᾿Δδωπὸς ποταμὸς ἐῤῥύη μέγας, καὶ οὐ ῥᾳ- 
δίως διαβατὸς ἦν. 8. πορευύμενοί τε ἐν ὑετῷ, καὶ τὸν 
ποταμὸν μόλις διαβάντες, ὕστερον παρεγένοντο, ἤδη τῶν 
ἀνδρῶν, τῶν μὲν, διερϑαρμένων, τῶν δὲ, ξώντων ἐχο- 
μένων. 4. ὡς δ᾽ ἤσϑοντο οἵ Θηβαῖοι τὸ γεγενημένον, 

3. Οὕτως ἐπεπράγεσαν] ἐδυςτύχησαν. ἦ 
ἕξ, 5. Ἅμα] τὸ ἅμα πρὸς τὸ ἐπεβοήϑουν. --- 19, ᾿Εγομένων  κρα- 

τηϑέντων. (λ. 4ὐγ.) --- 18. Τὸ γεγενημένον] κατὰ τὴν πόλιν δηλο- 
ψότι. (λ. 4ὺγ.) 

Τὰ ὅπλα. Τά οι. Τιαιιγ, ΠΏ δη.; 
δον. 8]. τγδη, Ε, 

"Ὧν οπι. Ἐ'. 
Βούλωνται. Ἐ'. Β. βούλονται. 
8. 4ή. Ὁ. ΑΥ. οὖν, εχ ἸὨΤΘΥΡΓ. 
ΟλῈ. ἡ. Οἱ δ᾽ ἄλλοι Οδ55. 

ἈΑπρ. Ο. Ε΄ ῬΑ]. μ6ρ. (6.) Η. 
Ὅτ. Β. πι. Αὐ. ΟἿγχ. ΑἹ]ὰ. ΕἸοσ. 
Βα5. συ]ρο (Ηδδοκ. Β6ΚΚ.}) οἱ 
δὲ ἄλλοι. ΟΣ, Εαττ. ἀἴβου, δουρί, 
Ἔτι οπι. ΟἹ. 
Προχωροίη. (855. Δτισ, 6]. Τί. 

αι. Βερ. Β. Α1Ια, ΕἸοΥ. Βα5. οα, 
σίροςχωρ., ἵγοαιθηιὶ ΘΥσοΥ 6, 

᾿Ἐςεληλυϑόσι. Ατ. Ὀἢγ. δι. 
ἐπεληλ. 

᾿Επεβοήϑουν. Τιαιγ. Ἐ, ἐβοή- 
ὥουν, Ξε ἴπ Βος πὲ 5. ν. δ]. 
Ὡ181}, 1. ἐπεήϑουν, οἱ τᾶγρ. 8]. 
8. ἐπεβοήϑουν. 

2. “Δὲ ἡ (0455. Ο. Ἐ'. Ῥα]. Βμθρ. 
(6: ἢ. αν. 1), Ὡς Ἐπ Αὖνι Ὁἴν, 
ψυρο (Ηκδδοκ. ΒΈκκ,) δ᾽ ἡ. 

Τῆς νυκτός. Τῆς οτα. ΑΥ. Πδη.; 
δϑὰ βἰρηϊποαῖ ἐδία τιοοίο. 

Βραδύτερον αὐτούς. τι. αὖτ. 
βραδύτ. ΑΥ. ΟἾτ. Πδη. αὖτ. βρα- 
δυτέρους. , 

Ποταμός οτι. Ο. οδἕ τπποΐῃῖβ 
γα] σο πο] αὐ τιγ, 564. οὐπὶ γθ- 
ΤΠ χιιὶς ΠΡΥὶ5 δσηοϑβοῖὲ ΘΟ}. 
ΤΟ 1. Ρ. 1379. οἱ βοχοθηϊίθβ ἢτι- 
τηΐϊηιιπὶ ΠΟΙ ἰἾθιι5 Δ αἱ ἰπίεῦ 
οἴη θ5 σοηβίαϊ, π8 τπιοοβ 1πι|ΧῸ 
διιδία 1} Ηδδοκ, 

8. Μόλις Οδ55. Ατρ. ΟἹ. 6. 
ῬΑ]. θρ. (6.) Η. ΟΥ. Μοβαι.- 
Ηδδοκ. Βοκκ. ψα]ρο μόγις. Αὲ 
νἱά. 1. 1. Ρ. 908. 

Παρεγένοντο. ῬΑ]. παρεγένετο, 
564 σΟΥΥ. Τθο. ΠΊΔΠ, ε 

“Διεφϑαρμένων. Β. διεφαρμέ- 
νῶν. : 

4, Τὸ γεγενημένον. Ὁ. τό γε 
γέγεν, Ἐς τὰ γεγενημένα. 

8 

10 
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ἐπεβούλευον τοῖς ἔξω τῆς πόλεως τῶν Πλαταιέων" (ἦσαν 
ἢ Ἁ » Α Ἁ ϑι Ὶ ΕῚ 

ψψὰρ καὶ ἄνϑρωποι κατὰ τοὺς ἀγροὺς, καὶ κατασκευὴ, 
οἷα ἀπρορδοκήτου κακοῦ ἔν εἰρήνῃ γενομένου") ἐβού- 
'λοντο γὰρ σφίσιν, εἴ τινα λάβοιεν, ὑπάρχειν ἀντὶ τῶν 
ἔνδον, ἢν" ἄρα τύχωσί, τινες ἐξωγρημένοι. - 56. καὶ οἱ μὲν 
ταῦτα διενοοῦντο. οἵ δὲ Πλαταιῆς, ἔτι διαβουλευομένων." 
αὐτῶν, ὑποτοπήσαντες τοιοῦτόν τι ἔσεσθαι, καὶ δείσαν- 
τερ περὶ τοῖς ἕξω, κήρυκα ἐξέπεμψαν παρὰ τοὺς Θη- 

βαίους, λέγοντες ὅτι οὔτε τὰ πεποιημένα ὁσίως δράσειαν, 
ἐν σπονδαῖς ὀφῶν πειραϑέντες καταλαβεῖν τὴν πόλιν, 

Υ̓ ἢ 2! [ » ΠΣ ὌΎΡ 2 ν κ Α ΕῚ τ 
τά τε ἔξω ἔλεγον αὐτοῖς μὴ ἀδικεῖν" εἰ δὲ μὴ, καὶ αὐτοὶ 

ἔφασαν αὐτῶν τοὺς ἄνδρας ἀποκτενεῖν, οὺς ἔχουσι ξῶν- 

9, Καὶ κατασκευή] πραγματικὴ ὕλη. (1. «4ὐγ.) --- 4. “Ὑπάρχειν 

ἀντὶ τῶν ἔνδον ] λείπει ἐνέχυρον. --- 10. Ἔν σπονδαῖς] ταῖς τριακον- 
τούτεσιν. 

Τοῖς ἔξω. Τοῖς πιᾶγσ. 8]. 
τάδη. 1. , ' 

Πλαταιέων. Ῥαὶ. Βεῖηκ, Πλα-- 
τοαιῶν. 81. οἴϊδπι 6.) 568 ε 58. αἱ. 
γιά. δα 9, 9. οὐ δᾶ 6. 

Κατασκευή. ὦ. παρασκ.,) 864 
ξιν. θ84. πιδ. κατὰ Υϑοῖθ ΥὙο5.1- 
ταΐαπι. Ψ]Α. δὰ 11, 14. ' 

Οἷα. Τγ)85. οἷ“ Οαδοίογαπι οπιηὶ- 
Βῖι5 νϑυύθὶβ ἤσαν --- γενομένου 
οαπὰ Ηδδοῖς, ρϑυθηὶ 6815. βῖθηα 
αὐατάϊηχιια, 4186 ποὸὰ Παβδὲ 
ΒΕ. ᾿ 
᾿Απροςδοκήτου κακοῦ. Ἄπροςδ. 

τοῦ και. πὴ τπιᾶ]6 οομϊίοῖς Βτθ- 
ἄον. ϑ8ίς ΨἼ1, 438. ἀδοκήτου τοῦ 
τολμήματος ἐν νυκτὶ σφίσι γενο- 
μένου. 

Ἐβούλοντο. (485. Ἀπρ. Β66. 
δὲν τ νἱάριμτ, ΠΟΠΜ]11 ῬαΥΥ. 
({π φυΐθαθ πολ Ο, Ε, Β.) ἦβ. 
»» Ἐβούλοντο Ἰοφαιιπέιν βουρίο- 
68 ῬΥΟΡα 5511, ἤθη ἡβουλό- 
μην, τθο ἠδυνάμην, 51 αὐτὰ 
ΤΠοτα. ΝΙ. ογτθαϊμλιι5, Αἱ Τοδη 
Οταχηπιδῖ, οἱ [ατϑϑοσ.] Οουϊη! ἢ, 
ἀϊοιηῦ Ἄζῖσο5 ἱπ Πῖ5 ἢ ΡῥΥῸ Ἑ 
Ῥοποτθ. Κ ὨΠΚ, ἯἨβ. τεορρὶϊ 
Ὅσοε]. 5οα Τὸ, ὃ Τιαῖγ, βϑοιιξιι8 
ἴαχο ΧΡ ΒΘΚΚ, 1,1, 1, 0.296. 

Τῶν ἔνδον. ΑΥ. Τγ, τοῦ ἔνδ. 

5. Πλαταιῆς ῬΑ]. (αὶ εἰ γὙθο. 
8. ΒΌΡΘΙΒΟ.) ΒΈΚΚ, Ψι]ρὸ 
Πλαταιῇς. Οα55. Ατρ. Ἐ, Βδρ. 
(6.) οτ. Β. Ὁ. 1. Ε. Μοβαᾳι. 
ΑΥ, ΟἸχ, ΑἸ, ΕἸου. Βα5. Πλα- 
ταιξῖρ., υἱὖὐ Ἀ15 ἱπἶγα, Ψια. 1. 1. 
Ῥ. 291. οὐ ΒαυΥ. ἀΐβοσθρ. βουίρε, 
ἹῬποτοπήσαντες. Ὑποπτεύσαν- 

τὲς οΧ δηηθη, ἴῃ οσοα. ΒδΔ5. 
Τοῖς ἔξω, Ματρ. ϑιερῃ. τῶν 

ἔξω. Νυϊραΐππι οοηείγηιδι. 11}. 
ἂθ 5ύηΐ, Αηθοσά. ΒΘΚΚ, ρ. 169. 
ΟΣ. ποῖ. δὰ 1, 67. 

Κήρυκα. Ἐ,. ᾿ὰν. Ατ. ΟἸν, χή- 
συκᾶς. 
Οὔτε ἄδ. Τ)λαπ., υἱϊ ἐπ τηᾶύρ. 

ἸΠΟΠΘΙΙΥ, Ροβὲ πεποιημένα 1η56- 
ΧΘΗΔ ἢ 6556 οὔκ. 
Ὁσίως. Β. Τιατν. Ψίπα. τ. Αὐν 

ΟἸιν. ΤΠ αμ, ΑἸ. ΕἸοΥ. Β85. ΞΊθρΕ, 
1, πιᾶγρ. ϑίβρῃ. 9, ὅσια. ϑ8εὰ 
ΟΟΥΥ ΡΒ 110 015 πιο85. (εἴπὶ Β6- 
η64,}) ΟΠ σουθη 5, νυ]σαϊιιηι 
ΒΠΪΠῚ 6 ατ16 6.6 ἀϊοιτΥ. 

Πειραϑέντες. Τίιαὰγ. ἘΝ, Ὑὶπᾶ, 
ΑΥὐ, ΟἾγ, 1)81. τηᾶυρ. ΒΘ ΘΡΉ, πεί- 
ράσαντες. Αἱ νἱᾶ, ποῖ. 

᾿Δποχ"τενεῖν. Τιαῖν. ἀποκτείνειν. 
Ἔχουσι. ὅτ. ἔχωσι. 
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τας᾽ ἀναχωρησάντων δὲ πάλιν ἐκ τῆς γῆς, ἀποδώσειν 

αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας. 6. Θηβαῖοι μὲν ταῦτα λέγουσι, καὶ 
ἐπομόφαι φασὶν αὐτούς" Πλαταιῆς δ᾽ οὐχ ὁμολογοῦσι 
τοὺς ἄνδρας εὐϑὺς ὑποσχέσθαι ἀποδώσειν, ἀλλὰ λόγων 
πρῶτον γενομένων, ἣν τι ξυμβαίνωσι" καὶ ἐπομόσαε οὔ 
φασιν. 7. ἐκ δ᾽ οὖν τῆς γῆς ἀνεχώρησαν οἵ Θηβαῖοι 
οὐδὲν ἀδικήσαντες" οἵ δὲ Πλαταιῆς ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῆς 
χώρας κατὰ τάχος ἐσεκομίσαντο, ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδρας 
εὐϑύς. ἦσαν δὲ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν οἵ ληφϑέντες, 

καὶ Εὐρύμαχος εἷς αὐτῶν ἣν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προ- 
διδόντες. 

(Οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἐπιστέλλουσὶ τε καὶ ἐπικουροῦσι τοῖς Πλα- 
ταιεῦσι.) 

ς΄. Τοῦτο δὲ ποιήσαντες, ἕς τε τὰς ᾿ἀϑήνας ἄγγελον 
ἔπεμπον, καὶ τοὺς νεχροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς 
Θηβαίοις, τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει καϑίσταντο πρὸς τὰ παρόντα, 
ἡ ἐδόκει αὐτοῖς. 9. τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἠγγέλϑη εὐθὺς 

2. Αὐτοῖς] τοῖς Θηβαίοις. (λ. 4ὖγ.) --- 8. Φασὶν αὐτούς] οἱ Θη- 
βαῖοι τοὺς Πλαταιεῖς. (λ. Αὐγ. ) -- 4. Εὐθύς] τὸ εὐθὺς οὐκ ἔστι 
παραχρῆμα, ἀλλ᾽ ἐξ εὐθείας, καὶ ἀσκόπως. - δ. ἐξυμβαίνωσι) συμ- 
φανούάμϑ, (Δ. 4ὖγ.) --- 6. Τῆς γῆς ] τῶν Πλαταιέων. --- 7. Οὐδὲν ἀδὲ- 
πήσαντες] βλάψαντες τῶν Πλαταιέων. -- 8. Εἰφεκομίσαντο ] συνέκλει- 
σαν. (λ. “4γ.) - 10. Πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες] πρὸς ὃν ἐλ- 
ϑόντες οἱ προδιδόντες ἔπραξαν τὰ κατὰ σκοπόν. (λ. “4ὑγ. ) 

- "Ἄγγελον ἔπεμπον) ὅτι ἐφόνευσαν Θηβαίους. λέγει δὲ τρίτον 
τοῦτον" τὸν γὰρ πρῶτον ἀπέστειλαν δηλοῦντα τὴν εἰςβολὴν Θηβαίων, 
τὸν δὲ δεύτερον: τὴν σύλληψιν αὐτῶν, τοῦτον δὲ δηλοῦντα τὴν ἀναί- 
φεσεν. --- 14. Ἔν τῇ πόλει) τῇ Πλαταίᾳ. (1. 4ὑγ.) --- καϑίσταντο ] 
τουτέστι “πρὸς πολιορκίαν ηὐτρεπίζοντο; γ [φκονόμουν, (λ. Αὐγ.}} 
ἥπερ καὶ ἐγένετο μετ᾿ ὀλίγον. 

6. Εὐθύς οπι. ἐξ. Ὦ, Τη οοἄ. ᾿Ἐφεκομίσαντο. Απΐθ ΟΟΉ]., 
Β88. ἃ Ῥτ, πιδῃ, αὐτοῖς, ἃ οοΥ- 
Τϑοῖ. εὐϑύς. 
ΤΠΙφῶτον. νΙηὰ. πρώτων. 
Ἤν τι. 1, αι. ἤν τινα. 
7. Ι᾽ οὖν Ο6ε5. Αὐρ. Ο. Ε΄ 

ῬΑ]. 11. αι, Η, Βερ. (6.) ὅτ. 
1. Τιαιγ, Ἐ,. πὶ. Ὡς (ἢν, Βεκκ. 
Μα]6 νι]ρο (Ηδ8οΚ.) γοῦν. ΥἹά, 
ποΐ, 1, 10. 
Ἔκ" τῆς. Ο. αὐτῆς. 

αὶ (855. μδ5. ΟΥ. ΑΥὐ. ΟἿ». Αἰά, 
ΕἸ]ΟΥ. Βαᾶ5., φιυϊθιβοιι οἰΐδηι 
ῬΔ]. δὲ ρ᾽θυίψιθ Ῥαυγ. δοοσθ νὶ- 
ἀδμΐαν, βθουζιι5 δϑὶ, εἰςεκομ. 18- 
δερϑιιν. Ὁ. 1. ἐχὸ ομ. 

Εΐς οὔ. 1δυγ. Εἰ. ΑΥ. ΟἾγ. 
ΟλΡ. ΥἹ. Τῇ πόλει. Τῇ οπι. 

Ο. Μοχ Κιβιθπιδκουιια οοπηπια 
Ροβὲ καϑίέστ.», ποὴ Ροδβὲ παρόντα 
Ῥομὶ να], 

10 
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τὰ περὶ τῶν Πλαταιῶν γεγενημένα" καὶ Βοιωτῶν τε πα- 
ραχρῆμα ξυνέλαβον ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ ᾿Αττικῇ, καὶ ἐς τὴν 
Πλάταιαν ἔπεμψαν κήρυκα, κελεύοντες εἰπεῖν μηδὲν νεώ- 

τερον ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδρῶν οὖς ἔχουσι Θηβαίων, πρὶν 
ἄν τι καὶ αὐτοὶ βουλεύσωσι περὶ αὐτῶν. 8. οὐ γὰρ ἡγ- 
γέλθη αὐτοῖς ὅτι τεϑνηκότες εἶεν᾽ ἅμα γὰρ τῇ ἐορόδῳ γι- 
γνομένῃ τῶν Θηβαίων, ὃ πρῶτος ἄγγελος ἐξήει" ὁ δὲ 
δεύτερος, ἄρτι νενιχημένων τε καὶ ξυνειλημμένων" καὶ 
τῶν ὕστερον οὐδὲν ἤδεσαν. οὕτω δὴ οὐκ εἰδότες οἵ ᾽4ϑη- 

9, Ἔν τῇ ᾿4ττικῇ] γῇ δηλονότι. (1. 4ὐγ. ) -- 5. Περὶ αὐτῶν 
τῶν κατασχεϑέντων δηλονότι. -- Οὐ γὰρ ἠγγἕλϑη αὐτοῖς] τοῖς 
᾿ϑηναίοις δηλονότι. [οὕπω ἣν ὁ τρίτος ἄγγελος ἐλϑῶν. (1. 40γ. ̓ }; 
-- 8. Καὶ τῶν ὕστερον οὐδὲν ἤδεσαν] τοῦτο καϑ'᾽ ἑαυτὸ ἀναγι-- 
γνωσπμέσϑω. ἐὰν γὰρ τοῖς ἀνωτέρω ἐπισυναφθῇ, δοκεῖ ἀσύντακτον 
εἶναι. ὥφειλε γὰρ εἰπεῖν ἐν αἰτιατικῶς ἩΡΥ εἰ πρὸς τὸν ἄγγελον, τὸν 
λόγων ἐποιεῖτο. δ. Πρὸς ὃ ,λέγομεν, ὅτι πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐ ἐστὶν 
ὁ λόγος. φησὶ γὰρ ὅτι αὐτοὶ στείλαντες τοὺς σρὸ τούτου͵ δύο ἀγ-- 
γέλους, οὐδὲν ἔτι τῶν συμβησομένων ἠπίσταντο: μέχρι οὖν άκξ 
τοῦ ἔργου ἀποβᾶντος καὶ τὸν τρίτον ἀπέστειλαν. (λ. Κασσ. 40γ.) 

Τὰ περὶ τῶν Πλαταιῶν (658. 
Δτρ, Ῥα]. Βιθρ. ἃ Ῥυΐπι. ὙΏ8}. 
(πιδ:. Υ80. 1πΐ, ν6υ5. γ0. παρά.) 

αν. , Τὰ τῶν Πλαταιῶν (Ἐ 5. αἱ) 
σ. 1ὰ. Ο. Η. 1. εἶπ οουσ, “ἦ ΟΑΙΠ,. 
Ηἴπο Ῥσθθροϑβιῖ. πὶ ἢἾ5. ΠΡυῖς 46- 
6556 ογϑᾶδβ. ,,866 ἔαδαίθου τη8 ἀ- 
Ὀῖΐαγθ, δὴ βαῖΐβ δσουγαῦθ ΠΟΥ 
οοαά. Ἰδοιίο ἷξε Ιδμϑαῖα. ΝΑ1 
ΟΙΒΙΠΠπτὴ δαἀϊξουβ, απιπὶ ἢ Ὸ5 
οοὔα, Ἰδιιάαγοι, ἰδηΐτπι Ἰθοίΐο- 
ὨΘΠῚ Τα αιῶν, ΥΘΒΡΘΧΙ5586 ν]α6- 
ΤΌΣ, 4.18 το Υ οοὐά,, πη αι }}}18 

Ο ἢ8δο ρατῖ, πο αἰουδίασ, δεΐαπι 
οοα. δα, (6.}) Ἰαιαάανῖ,  ΒΕ- 
ΝΕ). Μαὶθ Ἰρῖτιν οἹΐπι ΡΥΔ6- 
Ῥοδδ, ΘΧρυμρὶ 1ιιδϑίπηι5. 088. 
ΟΥ̓, Ρ. 192.. 4ιδη θη ο. 19. 
ὈΣχιιθ ἸΘοτυν τὰ τῶν ἐςελϑόν- 
τῶν Θηβαίων γενόμενα. Περί 
οπὶ 11, οοα, Β45. Μίοβαι. ΑἸα, 
οἐ ΠΡυῖδ απῖθα ὩΟΠλ μ}18 Τθ06- 
Ρὲν ΒΘΚΕ. Νυϊσαΐιηι παρά ΡῈ 
αἰτγϑοῦσπθπι (ν]4, 1, 1, », 177.) 
ὭΘῺ Τ61]6 δχρίΐοαὶ Ηδασὶς. Ῥγο 
τῶν σοἂ, Β88. ὁχ δῃηιθηα. τήν μα- 
μεῖ, Πλαταιῶν οζίαμη ΟἹ. ργδοροῖ; 

Ζἀμογά. 11. }. 11. 

Ἰάσιιβ ὁ» οσαά. διιοϊουϊ αΐθσι Ηἰσ 
σαπὶ ΒΕΚΕ, τθοθρίπιιϑβ᾽ ( οἵ, δα 2, 
2.}), ἱπσοηϑίδη τα Οὐ] 6 ΠῸΠ 
ΤΠΔΡ15 ΝΟΥ, ἀπιᾶτι ἴῃ βορέας δὲ 
βοῤῥᾶς, πλέονος οἱ πλείονος, ἐδυ- 
νάμην οἱ ἤδυν., ἑστήκει οἱ εἱστή- 
κει δῦ Ρ ὙΠ ι8 1115, ΕῈ εἷος ἤη- 
λιέως ἸΔΡΕΞΎ, 51., Πηλιῶς ἴῃ 11- 
Ὀγὶς ΚΠ], 8. Βοκκδυαβ νϑτο ΠΘ 
1ῃ Ἐρετριέων αιΐάθηι δὲ σωριέων 
ΒΡῈ σομϑδι. ΟΥ, ἀθ Ατῇ, οὐἱξ, 
8Ρ. Τμπο. ο. 10. 

ἈΚελεύοντες εἰπεῖν (ἀ58. Ατιρ', 
(ἈΡῚ ἴπ πιαγρ.. ταᾶῃ, δηΐ, ααάϊὲ 
αὐτοῖς.) ΟἹ. 11. Η. (πὰ πο αὖ- 
τοῖς 5. ν. «1. ἤϊδῃ,) Καῖ. Βεκκ, 
ψαϊρο (οὲ Ηδβοὶς.}), κελ. αὐτοῖς 
εἰπεῖν. Οὐοᾶ ῥτοπομιθη ἰμΐογ-. 
Ῥυθίθβ ποῦ] οαγα δπιδηΐ, οὗ, 1. 
20..11,.11.2. 

μηδέν. ΟἸγ. μὴ δέ. 

Βουλεύσωσι. Ἐ. βουλεύσωνται, 
Αἱ νἱὰ. Τα, 

8. “7η οπι. 1. 

Β 
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“ψαῖοι ἐπέστελλον" ὁ δὲ κήρυξ ἀφικόμενος εὗρε τοὺς ἄν- 
ὃρας διεφϑαρμένους. 4. καὶ μετὰ ταῦτα οἱ ᾿Δϑηναῖοι. 
στρατεύσαντες ἐς Πλάταιαν, αἷτόν τε ἐξήγαγον, καὶ φροῦ- 109. 
ροὺς ἐγκατέλιπον, τῶν τε ἀνθρώπων τους ἀχρειοτάτους 
ξὺν γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐξεκόμισαν. ν,9 

(3. Παρασκευὴ τῶν τε Λακεδαιμονίων καὶ τῶν ᾿Αϑηναίων. 
; Κεφ. ζ΄.) 

τς ὅ΄, Γεγενημένου δὲ τοῦ ἐν Πλαταιαῖς ἔργου, καὶ λε- 
λυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν, οἵ ᾿ἀϑηναῖοι παρεσκχευά- 
ζοντο ὡς πολεμήσοντες, παρεσκευάζοντο δὲ καὶ οἵ υ]ακε- 

δαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι βὕτρνς πρεσβείας τε μέλλον- 

1. Ὃ δὲ κήρυξ ] τῶν ̓ ϑηναίων. -- 8. Στρατεύσαντες ἢ τὸ στρα: 
τεύσαντες ἰδίως νῦν εἴρηται ἀντὶ τοῦ γ Ἐπ στρατιᾶς ἀφικόμενοι" 
οὐ γὰρ, ὡς ἔϑος ἐπὶ πολέμου. τῷ αὐτῷ δὲ τρύπῳ χρώμενοι οἱ .41ϑη- 
ναῖοι ἠμείψαντο παὶ αὐτοὶ τοὺς Πλαταιέας, καὶ ἔπεμψαν τίὰῷ τε 
πρὸς τροφὴν συντελοῦντα, καὶ δὴ καὶ τὰ πρὸς ἀσφάλειαν, παὶ ὑπε- 
δέξαντο τὰς γυναϊπας. αὐτῶν παὶ τοὺς παῖδας μετὰ τῶν ἀχρειοτά- 
των ἀνθρώπων. φησὶ δὲ τ τοιούτους τοὺς μὴ δυναμένους δηλονότι 
ἐξελϑεῖν εἰς πόλεμον" οἷον τοὺς ,“Ψφοσοῦντας, τοὺς γέροντας. (λ. 
Κασα. 4“ὐὑγ.) ---- 4. Ἐγκατέ λιπον) ἀντὶ τοῦ ἐν τῇ Πλὰταίᾳ "κατέλε- 
πον, [οἵτινες καὶ συνεπολιορκήϑησαν Πλαταιεῦσι. (ζασσ. Αγ. 
ἱῬΡοστγ. ἿΝ - Τοὺς ἀχρειοτάτους) τοὺς ἀχρήστους πρὸς πόλεμον, 
(λ. 20 

ὥς ἐλ «Παμπρῶς] φανερῶς. ἀναμφιςβητήτως. [τὸ ἑξῆς οὕτω; 
παρευκευάξοντο πέμπειν πρεσβείας, εἴ ποϑὲεν ἤλπιζον ἑκάτεροι ὠφέ- 
λειὼν προφλήνεσϑαι, (1. 4ὐγ. )} - 9. Πρεσβείας τε μέλλοντες, ἐτέμ- 
στε» }. περὶ, ἀμφδεέθωρ λέγει, «Δακεδαιμονίων καὶ ᾿Αϑηναίων δηλον- 
ὅτι. (λ. 40γ. ). 

᾿ρβανυλλον, ἘΣ Ἐ. ΜΝιηᾶ, πὶ. 
Ατ, ΟἿγ. 1)4η. ἀπέστ., αι νϑὺ- 
Βᾶ 586Ρ6 ῬΘΥΙΠΙΓΑΥΪ οομδίδξ, 

Κήρυξ. ῬΑ]. ὁ ΟΥδηληδίϊος, 
νείθυπι ρταθοαρὶῖβ κῆρυξ Ηἷσ οἱ 
ΔΙ ΖαοΊϊ65, ΟΥ. Βαῖτιν. Οὐ τᾶ Χ. 
Ρ- 170. δὲ ἀβ Αὐῇ. οὐἱξ, ἂρ. Ὑ,ο, 

, 2, 
4, Πλάταιαν. Τιᾶιν. Πλαταιέαν, 

εἴ οἷο Ρ]ΌσΙΡιι5 ἸοοΪβ. 
Φρουρούς. ΜοΞαι. φρουράν. 
᾿Εγκατέλιπον. ῬΑ]. ἐγκατέλει-- 

στον. 

Ολ». ὙΠ]. Γεγενημένου. ΑΥ, 
ΟἾγ. Ὠδη. γενομένου. 

«Δελυμένων λαμπρῶς τῶν ὅπον- 

ΕἸΝΟΣ 

δῶν. -, Ασποκοῖς διυῖᾶ, ν. λαρο 
πρῶς οἱ Θ0 10]. 5οαιιταγ. ΑΘ 5, 
ΟΣ, Ῥμοῖ, ῬΒανουῦ. Γθοαρ. Ρ. 70... 
ἘΡῚ ΡΥο σπονδῶν πιᾶ]8 ἔπεα 
ποδῶν. 

Παρεσκευάξοντο ὡς πολεμή- 
σοντες. ΟΡ» ργόχϊμμπι παρεσΆ. 
οπ. ΑΥὐ. Οἢγ. δὴ. Ῥοβί πολεμι᾿ 
δαΐθηὶ Κυηθροῦ δὰ ἴοι. ΗςίοΟΥ. 
Ῥ- 550. δοὶο οομιημπᾶὶθ ὕΥῸ ρπη- 
οἵο αἰδεϊηρι {ιδϑῖξ, τὲ Ῥαγιϊοὶ- 
Ρἷα μέλλοντες οἱ ποιούμενοι δᾶ 
ἘΓΓΟΒαι 6 το θυ Ὑ 

Οἱ Πακεδ. Οἱ ἀς, ἘΞ. τιν, Πᾶπ. 
Αὐτῶν ἀδ. Τιαιγ. ΑΥὖὶ Ομ. Π δι. 

εἰ 8. ν. αἱ, πιὰ. Ἐὶ 
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ες χες πέμπειν παρὰ βασιλέα καὶ ἄλλοσε ἐς τοὺς βαρβάρους, 
εἴ ποϑέν τινα ὠφέλειαν ἤλπιξον ξκάτεροι προρλήψεσθϑαι, 
πόλεις τε ξυμμαχίδας ποιούμενοι, ὅσαι ἦσαν ἐκτὸς τῆς 
ἑαυτῶν δυνάμεως. ὃ. καὶ  «“ακεδαιμονίοις μὲν πρὸς 

ὅ ταῖς αὐτοῦ ὑπαρχούσαις ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας τοῖς 
τἀκείνων ἑλομένοις ναῦς ἐπετάχϑησαν -ἰ ποιεῖσϑαι κατὰ 
μέγεϑος τῶν πόλεων, ὡς ἐς τὸν πάντα ἀριϑμὸν πεντα- 

κοσίων νεῶν ἐσομένων, καὶ ἀργύριον ῥητὸν ἑτοιμάζειν, 
τά τ᾽ ἄλλα ἡσυχάξοντας, καὶ ᾿Αθηναίους δεχομένους μιᾷ 
νηΐ, ἕως ἂν ταῦτα παρασκευασϑῇ. 8. ᾿ἀϑηναῖοι δὲ τήν 
τε ὑπάρχουσαν ξυμμαχίαν ἐξήταξον, καὶ ἐς τὰ περὶ Πε- 
λοπύόννησον μᾶλλον χωρία ἐπρεσβεύοντο, Κέρκυραν, καὶ 

10 

1. Καὶ ἄλλοσε ἐς τοὺς βαρβάρους] οἱ μὲν “Πακεδαϊμόνιοι πρὸς 
τοὺς Πέρσας, οἱ δὲ ᾿ἀϑηναῖοι πρὸς τοὺς Θρᾷκας. καὶ γὰρ ἐν τῇ 
ἀρχῇ τῆς πρώτης λέγει .. καὶ μέρει τινὶ ἐῶν βαρβάρων. “ --- 8. Ὅσαι 
ἦσαν ἐχτὸς τῆς ἑαυτ. δυνώμ.} ὅσαι μὴ ἦσαν ὑπήποοι,. ἀλλ᾽ αὐτό- 
γομοι. -- 7 Ἂς τὸν πάντα ἀριϑμον) μετὰ τῶν ἐν “ακεδαίμονι οὐ- 
σῶν νεῶν. --- 8. Ῥητόν ὡρισμένον. --- Ἑτοιμάζειν  ἐπετάχϑη δὴη- 
λονότι. (λ. 4ὑγ.) -- 9. Πηιᾷ νηΐ] μετὰ κηρυχείου δηλονότι. --- 
10. Ταῦτα] τὰ ὡρισμένα κατὰ τὸν πόλεμον. (λ. 4γ.) --- 11. Ἐξή- 
ξαζον] ἐδοκίμαζον. --- 19. ᾿Επρεσβεύοντο] πρέσβεις ἀπέστελλον. (1. 
Αγ.) --- Κέρκυραν ] δὲ γὰρ Κερκυραῖοι ἐπιμαχίαν μόνον εἶχον" νῦν 
δὲ χαὶ ξυμμαχίαν ποὶεῖ. 

Ἄλλοσε. ῬΑ]. τϑο. τηδη. ἄλλους. 
χηᾶγ, ΑἸά, ψίμαν, ἄλλοϑεν. 
Ἔς τούς. Τιαιτ. Ἐ,. Ὑίμά, ΑΥ. 

Οἷν. 185. πρὸς τούς. 

ἘΪποϑεν. ΜΙ οκαιι. ὁπόϑεν.ΝοΧ 
1ι. ὠφελίαν. Ν᾽. ἀδ Ατὶ, οτῖϊ, ο. 
49. 

Ποιούμενοι, ὅσαι. Ῥαὶϊ. ποιου- 
μένοις, αἵ. 

9. Λακεδαιμονίοις. αὶ. Οτ. 
(ὑἰο οχ ϑιηθηα,) Μοσαα, ΑΥν, ΟἿ, 
Ὅδη. πιᾶυρ, ϑίθρῃ. “ακεδαιμόνιοι, 
αιοὰ ΘοΙ1]6Ρ. γθοθρίὶ, βεὰ ἃ 
ὯΟΡ18 1ὼ Ο)}»55. οὐἱθν, Ρ. 72. 544. 
ἀπιριρηδίι ἀθδθυπθυαηὶ Πδδοῖς. 
οἱ ΒΕΚΙ,, τὐϑωτιῦ νἱῦ ἀσοῖ, ἴπ 
ΤῊΡΕ]]. ΡῈ1101]. ἔαδ5ο. 1. Ρ.. 44. οἱ 
ΟΙ]ου Αοις, Μόμδος, Τ'. ΠῚ, ἴαβο. 
2, Ῥ. 228... 516 τὐ ἐπετάχϑηδαν 
ἀθῖ 6 οι ὙᾺ114: (,, ΕΣ 1ιὰς6- 
εἰαφπιοτγι φιίάοην ρμγαθίθν Θαϑ 
“μας ἠΠαροναλε, τιοαοίίμην ἀθάε- 

γμιδ 115) φιΐ δα Τξαϊΐία δὲ διοιίαᾳ 
ἦτ μαγείδιδ ἐγατι, μὲ γιανθ 5. τογι-- 
7ιεθγοτεθ) δοῦϊνα Ἰη δυρυθίθη τ ὨΥ, 
4ποα Παχὶ πααιϊξ. Νὰ, Ομ η]ΏῸ 
6 ποὺ ἰοοο ἀδβδβρεζαίο 1. 1. Ρ. 
181. 56. 
Αὐτοῦ. Μὶπα. αὐτῶν, εἰ ἴτὰ 

ΟΥ. εχ οπιθηᾷ. ({ιθυαὺ αὐτοῦ). 
᾿Ἐπετάχϑησαν. Νἱμα, ἐπετάχϑη, 

φιοὰ ϑίερη. σοπίθοίιγα δββθοιι-- 
18 εδὲ. οὖ πΟΒῖ5. οἹ᾽ηλ Ρ] οι, 
οὐ πιῖπο 4 4116 ΡΥ δΥΘ  αΥ,) ἢ Ϊ5] 
ΘΟΥΓΘΟ ΪΟθη) Ὠ]Π115 τϑήο]εγθί, 
ΟΣ, ἀ6 οο οοὐα, αϊεία ἀθ Ατὐἱ-: 
οὐἶτ, ἂρ. Τ πο. ὁ. 5. ΑΥ, ἐτάχϑη- 
σαν. Τιι5. ἐτέξαξαν οοπϊθοϊϊ, 
Ὡς ἐς τόν. Τιαίιν. Ἐ!. νη. ΟἸγ. 

1)8η. ὥςτε τόν, 568 1η ΤΏ δῃ. 1115 
διιρουβουίρεοχαι ὡς ἐς. Κῳ [ 
Ἕτοιμάζειν. Ο. ὀνομάζειν. 
8. Ἐς τά. Τά οπι. πι. 
Περί ἀς αὐ ῬΥῸ δὸ 1μ θοῦ, νοΥ5. 

δουρὶ, κατά. Ἅ 

ΒΩ 



20 ΘΟΥ͂ΚΥΖΙΖΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗῊΗΣ Β. 

Κεφαλληνίαν, καὶ ᾿δκαρνᾶνας, καὶ Ζάκυνθον, ὁρῶντες, 

εἰ σφίσι φίλια ταῦτα εἴη, βεβαίως πέριξ τὴν Πελοπόν- 
νησον καταπολεμήσοντες. 

(8. Διάϑεσις τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἑκατέρους. Κεφ. η΄.) 

ῃ. Ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν ἀμφότεροι, ἀλλ᾽ 
ὅωντο ἐς τὸν πόλεμον" οὐκ ἀπεικότως" ἀρχόμενοι γὰρ 
πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται" τότε Κ δὲ Κ καὶ νεόύ- 
τῆς πολλὴ μὲν οὖσα ἐν τῇ Πελοποννήσῳ, πολλὴ δ᾽ ἐν 
ταῖς ᾿“ϑήναις, οὐΨφ ἀκουσίως ὑπὸ ἀπειρίας ἥπτετο τοῦ 

πολέμου. ἥ τε ἄλλη Ἑλλὰς πᾶσα μετέωρος ἣν, ξυνιου- 
σῶν τῶν πρώτων πόλεων. 9. καὶ πολλὰ μὲν λόγια ἐλέ- 
γοντο, πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ἧδον, ἐν τε τοῖς μέλλουσι 

η΄. 4. ᾿Ολίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν ἀντὶ τοῦ οὐδὲν μικρὸν ἐφρό- 
ψνουν. -- 5. Οὐκ ἀπεικότως] ἀλλ᾽ εὐλόγως καὶ εὐπρο πως. -- 
᾿ἀρχόμενοι γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται ὥςτε δε τοῦτο 
μᾶλλον ὀξύτερον συνέβαινεν αὐτοὺς ἀντιλαμβάνεσθαι. -- δ. ᾿ἄντι- 
λαμβάνονται} περιέχονται. (λ. Δυγ. τε 8: Ὑπὸ ἀπειρίας] παροι- 
μίᾳ, γλυκὺς ἀπείρῳ πόλεμος. -- 9. Ἢ τε ἄλλη Ἑλλὰς Ξἢ Ὁἑ ἄλλοι 
Ἑλληνες οἱ μηδετέροις βοπϑοὶ ἐκεκίνηντο καὶ οὐχ ἡσύχαζον. 
Μετέωρος ἦν] ταῖς ἐλπίσι δηλονότι. (λ: 4ὖγ.) --- 10. “ὀγια] 1ό- 
γιά ἐστι τὰ παρὰ τοῦ ϑεοῦ λὲε ἐγόμενα ̓ 'καταλογάδην " χθησμοὲ δὲ, 
οἵτινες ἐμμέτρως λέγονται. ϑεοφορουμένψων τῶν λεγόντων. 

Κεφαλληνίαν. Τιατ. Κεφαλη- 
νίαν. Αι νὰ. 1. 9. Ὁ. 152. 54. 

Ταῦτα εἴη (685. Ατιρ. Ῥα]. Ἐ, 
Β εξ. (Ὁ. ) Η. στι. Ὠ.1. νι]ρο 
ταῦτ᾽ εἴη. Ο. ταῦτα εἶναι, 5. ν. 
6δά. πιδὴ. εἴη. 

Βεβαίως. Μιγδιΐαπι Οογαγιῖβ 
Ῥοβὲ βεβαίως, πο ρΡοϑβὲ δἴη οοἱ- 
Ἰοσαυ νι ]0. 

ΟλνΡ. ΠΙ. Πάντες. Μ τρια, 
4188 ροβῖ πάντες νι]ρὸ οΟ]]οσα- 
ἀπτ,, δῖ οὐ τξθ ἃ δι} δπῖθ 
πάντ. 1ΥὙ8}}5ὈοΠδ.ἶ8, 

᾿ἀντιλαμβάνονται. Ε΄. ἀντιλαμ- 
βάνοντο. ΨΊη ἃ, τὰ. Ατσ. ΟἸχ, Π)81ι. 
αὐτο τὰ 

ε δέ. ΓΑΡΥΪ οὐηπθ85 τότε δή. 
ϑοὰ 1186 σϑιι5ᾶθ αἰουι πξιτ, ΟἿ 
ῬΘΙΠ ΔΙ ΘΟΥ ΘΥ διιδοθρίαπι 511, 
ῬΥΪΟΥ Θθηθτα αιοά ΟΠ, Π68 
τοχίαϊ θα ἰηἰα ἀγαάθη 5 ΟΡ 68- 

βᾶηξ, 8]ἴθγα Ῥϑοι]ατὶς, σοῦ 
ἴσης πηᾶσπᾶ οορία 1ινθη 15 
ξιιθεῖ, Οοοῖτοα Πδδοκ, δέ βουὶ- 
θδπάιϊιηι [η| 61] 6χῖ, φυοαὰ ἐδοῖτθ 
ΤΘΟΘρΙΐ ΒΘΚΕ. 

Ὑπό. Ἐ,. ἀπό. 
Τοῦ πολέμου. ΟΥ. πόλεων, οἱ 

ΘΧ δπθπα. πολέμων. 
Πᾶσα. Τιααγ. Ἐ,. Ψ τη, ΑΥ. ΟἸ Τ᾿. 

ἅπασα. 
ΜΜετέωρος ἦν. .,») Αβποβοῖε διιῖ- 

ὅδς5 ἢν ν. δὲ βχθῃλρ]α δχ [Όβθρῇῃο 
Αἰ Ἰδαιιθ δαἀαιιοῖὶ!. Κ ὙΑΘ5. 

9, Ἐλέγοντο Ατρ, Ο. Ἐ᾿, Τῇ, Καῖ. 
. Ο. [}., οὐ ΟΡ πηδῖουθηι σ0Π- 

οἰπιϊταίθηι οἰΐατπι ΤΉ ον αἰ αἱ δα- 
ΔΠιδῖ 8} (1. 1. Ρ. 9560.) ργδβδιιι--. 
Ἰϑβθπηιβ ἔλεγον, «ιοὰ ἴῃ (8558. 
Ἀδρ. Οτ. ὀχβίαυθ ἀϊοίεισ, οἶδὶ 
ἴάθο, αυΐα οχ Ο., ἃ Βοσ. βοὴ αἰ- 
γοῦβο, οἱ οοὐα, Ῥ]Θγιαπλατιδ ΟἸἸΠῚ 

φι 
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ΒΕΤΟΣ ΑΔ. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. ἡ. 21 

πολεμήσειν, καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. 8. ἔτι δὲ “Πῆλος . 
ἐκινήϑη " ὀλίγον " πρὸ τούτων, πρότερον οὔπω σεισϑεῖσα, 
ἀφ᾽ οὗ Ἕλληνες μέμνηνται" ἐλέγετο δὲ καὶ ἐδόκχει ἐπὶ 
τοῖς μέλλουσι γενήσεσϑαι σημῆναι. εἴ τὲ τι ἄλλο τοιου- 
τότροπον ξυνέβη γενέσϑαι, πάντα ἀνεξητεῖτο. 4. ἡ δὲ 
εὔνοια παραπολὺ ἐποίει τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἐς τοὺς 
“ακεδαιμονίους, ἄλλως τὲ καὶ προειπόντων ὅτι τὴν λ- 

λάδα ἐλευϑεροῦσιν. ἔῤῥωτό τε πᾶς καὶ ἰδιώτης καὶ πό- 
λις, εἴ τι δύναιτο καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ξυνεπιλαμβάνειν 
αὐτοῖς" ἐν τούτῳ τε κεκωλῦσϑαι ἐδόκει ἑκάστῳ τὰ πρά- 

2. Πρότερον οὔπω σεισϑεῖσα ] καὶ μὴν Ἡρόδοτος λέγει ὅτι ἐκι- 
νήϑη ἐν τοῖς Μηδικοῖς. --- 8. ᾿4φ᾽ οὗ “Ἕλληνες μέμνηνται] ἀφ᾽ οὗ 
διὰ μνήμης ἐστὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα. (λ. 4γ.) -- 4. Σημῆ- 
ναι] σημεῖον εἶναι. (λ. 4γ. )»- Τοιουτότροπον] ἁποῖον ἐν 4΄ήλῳ, 
ἤγουν διοσημείαν, -- 5. ̓ ἀνεζητεῖτο ] ἀνεσκοπεῖτο. (1. 40γ.) -- 
δὲ εὔνοια, παραπολὺ ἐποίει τῶν ἄνϑρ. ἐς τοὺς Δακεδ. περίφρα- 
στικῶς, ἀν τὶ τοῦ εὐνοϊκῶς εἶχον τοῖς “Δακεδαιμονίοις, -- 6. Μηὰλ- 

λον] τῶν ᾿“ϑηναΐων. (1. 40γ.} -- ὃ. Ἔῤῥωτό τε πᾶς) ἀντὶ τοῦ 
προεϑυμεῖτο" οὐ γὰρ ἐπὶ ἰσχύος κεῖται, ἀλλ᾽ ἐπὶ σπουδῆς. -- 10. 
Δὐτοῖς ] τοῖς “Τακεδαιμονίοις. --- Κεκωλῦσϑαι ἐδόκει ἑκάστῳ ----} 
ἕκαστος; φησὶν. ᾧετο ἐμποδισϑήσεσϑαι τῶν “Μακεδαιμονίων τὸ ἔργον, 

Ποῦ οὐ (855. σοϑρίγα ΠΡ ἐλέ. γνἴυγα, «φιᾶπὶ ΒΘ. Ὑϑϑη 1, 

7" 

γοντο αἴξογίαν, ποὺ ἴῃ 11115 αιιο- 
4116 Πρ Ύῖ5 ΓΘΡΘΥΪΥΙ ΘΟὨΠ ΟΘΥΘΏ,115, 
1)6 ΡΠυγΑ]1 νἱα, 1. 1. ρ. 98. ααὰ, 
ν, 75. ΥΙ, 62. οἱ δὰ θυ, πᾶ», 
1, 3, 938. Ψι5ὸ δὲ ἀρὰ Ἡδδοκ. 
εἰ ΒέκΚ. ἐλέγετο. 
κῶν σειν. (. πολεμίσειν. 

ἐν ταῖς. Ὁοὰ. Β45. καὶ 
ταῖς. - 
8. ̓Ολίγον ΟἹ. Ἐ. Τί. αι. Η. 

ΘΥ" 1)... 
Ιη Ο. ὀλίγων. Β85. οἵ. Ψα]5ο 
ὀλίγῳ, βαηθ θαι "86:8, ἴάψιθ 
οὐ (455. Αἰ. ῬΑ]. Βιορ. Ηδϑοῖς, 
τοιϊπ γο ΤΟΥ 8558 δα ῖ1π5 αἀἰρ08 5, 
4λλο. ἢ. ἄλλον. 
4. Παραπολύ. Ε'. πολλή. 
ποίει (455. Αυρ. Ο. Ε, Ῥᾳ]. 

{ι, ναι. Βιος. (6.) Ἰναιτ, Β, 8111- 
4116: ἤδη Πα6ο δπΐθ ΟΟὐ1}., φαΐ 
οχ Μοβαι. ΑΥὐ. ΟἾγ, [)81Π. ΤΥ. 
ΑΙὰ, Νὴη. δὲ πιαῦρ. ϑίθρ1ι.., α1- 
Ῥυβοιτ Ἐ, οὐ “Γιβαῃ, ἔδοϊιιηξ, 
ἐπῇει τοοορὶϊ, νυΐϊσαία ξιυὶὺ δου]- 

1 ατῦ. Εν. ψιμα, ΒΟΚΚΕ.. 

Β65 πὔΐαιιο ἀ}} 14. 1. ποῖ. (στη 
1 ταϊογητι Ἰοο15.} 

Πόλις (885, Δῃρ. 6]. Ῥᾳ]. Ῥιθσ. 
Οτ. Νντμά. Αὐ, ΟἾγ, ΑἸᾳ. Β85. εἴ 
Ρ]ου πο Ῥαγυ. Αηΐ ΟΟἿ]. πολί- 
τῆς. ἀποά Η. ναι. [τὶ δϑυνδηΐ. 
» Εν αβεῖβ ὈΥϑογθη τσ δϑὶ πό- 
λις ; πᾶηι ἢ νιον 41465 ἐδεώτῃ πιᾶ- 
δ᾽5 ορροῃ])ῖ πόλιν, απαπι πολί- 
τηῖ. διά. 1, 194, οἱ 144. 11, 65."“ 
ὈΥΚ. τ κὰς πο ἀΥ ΝΕ: οὔ- 

τως Θουχυδίδης, ῬΠποῖ. Ρ. 79. ΟΥ, 
δμιη, 

Καὶ λόγῳ -- αὐτοῖς. .. ὙΠ οπι. 
85. ἴη συλλαμβάνει.“ ὭΠΚ. 
Ἐν τούτῳ τε. Ῥτο τε ΟΥ. δέ. 
Κεκωλύσϑαι Ῥαὶϊ. ΒεκΚ, να] ρο 

κεκωλύσϑαι, υἱ μεμηνύσϑαι τ; 
20., σοηίχα γορι]ας ργοβοαίοδδβ. 
(ὐδοίθσι οομξ, ποί. 

᾿Εδόκει ἑκάστῳ. Ό. ἑκάστῳ ἐδό- 
κει. Τῦ, ἑκάστῳ Ροβὲ πράγμ. γτεὶϊ- 
οἷ. 

πο 
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δ. ΘΟΥΚΥΖΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ Β. 

Φ΄ γματα, ᾧ μή τις αὐτὸς παρέάται.. 5. οὕτως [ἐν] ὀῤγῇ 
εἶχον οἱ πλείους τοὺς ᾿ἀϑηναίους, οἵ μὲν. τῆς ἀρχῆς ἀπο- 

᾿ λυϑῆναι βουλόμενοι, οἵ δὲ, μὴ ἀρχϑῶσι φοβούμενοί. 
6. παρασκευῇ μὲν οὖν καὶ γνώμῃ τοιαύτῃ ὥρμηντο. 

(4. Ξύμμαχοι ξκατέρων. Κεφ. 9΄.) 

ϑ΄. Πόλεις δὲ ἑκάτεροι τάςδ᾽ 

τὸν πόλεμον καθίσταντο. 2. “ακεδαιμονίων μὲν οἵδε 
ξύμμαχοι" Πελοποννήσιον μὲν οἵ ἐντὸς ᾿Ισϑμοῦ πάντες, 
πλὴν ᾿Δργείων καὶ ᾿Ζχαιῶν" (τούτοις δ᾽ ἐς ἀμφοτέρους 
φιλία ἦν᾽ Πελληνῆς δὲ ᾿ἀχαιῶν μόνον ξυνεπολέμουν τὸ 

ἔχοντες ξυμμάχους ἐρ ὅ 

τουτέστι τὸν πόλεμον. ἐὰν μὴ παραγένηται αὐτός. δηλοῖ δὲ τὴν με- 
γίστην προϑυμίαν αὐτῶν. -- 1. ᾿Οργῇ εἶχον οἱ πλείους τοὺς ᾿4ϑη- 
ταίους ὠργίζοντο τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις. (λ. 4υγ.)} 

΄ 
΄, 5, Πόλεις δὲ ἑκάτεροι ---] ὁ κατάλογος τῶν συμμόχων ἕκα- 

τέροις. (40γ. ) --- 9. Πελληνεῖς δώδεκα πόλεις εἶχεν ἡ ̓ ἀχαΐα; ῶν 
μία ἦν ἡ Πελλήνη. --- Ξξυνεπολέμουν] τοῖς “ακεδαιμονίοις. 

ἴω». ΤὦΆ Βρρ. Υ86. ΠΊΔ. ΞΈΡΟΥ 
ῳ ΒΟΥΤΡΙ, ἐν. 

5. Ἐν ὀργῇ. Ἔν, ᾳιρᾶ ἴπ 11- 
Ὀγ15 ἀθϑϑι, ᾿π5ΘΥ Πα] η}115. ν᾽ 14. ποῖ, 

Πλείους 8455. Απρ, Ἐ'. ῬΑ]. Τὶ, 
ναι. Η. Ἀδθρ. (6.)}) σ΄. 1. 18ὰγ. 
Ψψιτηα, τ. Αὐ, ΟἿ τ. ΠΏ δ8η. ΑἸ4. ΕἸου. 
εα. Β45. ϑίθρῃ. 1. Ηδδοϊς. Β6Έεκ. 
νηὶρο πλέους, πι84106. ΜΙᾺ. 1. 1, 
Ῥ. 993. 

᾿ἀρχϑώσι. (885. ἀχϑῶσι. 
6. Καὶ γνώμῃ τοιαύτῃ. 11. Ν αἵ, 

Η. Πορ. (Ὁ ΑἸά. ΕἸοΥ, Β85. (εα,, 
10} ἐσὰ. Β45. ), ϑῖδρ, 1. ΒΘΕΚ. 
τοιαύτῃ καὶ γνώμῃ. Ν'οβ πὶ 56- 
οσπηίαθ οοἀά, οἸα551 σοπῖγα ῥυὶ- 
ΤΏΔΙ., ἰΟΥ 81 οἱ αιδγίδπι Ρ8- 

γϑηαιπ Π ΟΠ Ραϊανίηλ5. Εἰ, τοι- 
αὐτῃ οι. 

Ολρ». ΙΧ. Πόλεις. Ο. πόλις. 
“4ὲ ἑκάτερον δ855. Απρ. Ο. Ἐ. 

σ. Ὠ. "΄. ΑΔ ἢ. νΈρο δ᾽ ἑκάτ. 
ῷ. Πελοποννήσιοι μέν. ῬΥο μέν 

Οτ. αν, ΕἸ. “δέ. 
Ἐντὸς ᾿Ισϑμοῦ. Ἐ. ἐντ. τοῦ 

ἰσϑμοῦ. 56 Βος ποιθη δυέϊοιϊο 
ΠΟΥ Χ8͵Ὸ σαγρῖ, 16, μα. ν6 0}. 

Πάντες πλὴν 40γ. ῬΑ]. ρμοϑὲ 

πάντες Ῥογρὶς Πελλήνης δὲ πλὴν 
΄46γ. καὶ “χαιῶν. μόνοι ξυνεπο- 
λέμουν. 

Τούτοις - ᾿ἀχαιῶν. ΟἹ» τορϑ- 
ἐλῖτπι ᾿“χαιῶν οηι. Η., 568 αἱ. 
τΊ8}. 5100]. τ. οδἰΐαπη Κ᾽ 88. 

Ἔς ἀμφοτέρους. ΟἸγ. πη. ἐπ᾿ 
ἀμφοτέρους. Μίοβαιι, τη. ΑΥ. ἐπὶ 
ἀμφοτέροις. 

Πελληνῆς οὐ ἀοίπάο ἡεμαρῆς; 
Φωκῆς. Πλαταιῆς , Ζίωρι Π6 
1, Με να] θῸ 5 ΒΟΥ  πι, Θαιια. 
Βεοκκ. οἄθρηάα οπγανίμαβ. Ῥ]6- 
γίαιιθ οοἀᾷ., πὶ (855. Αἰ. Ε- Βι6ρ. 
(6.) Β8ς:. Μοξαι. Αγν Οἴν. Π θην; 
οὖ ἴῃ Ῥ]Π τ  πιῖ5. ποι ΠΊΒιι5, 5] ποῖ 

ὰ οἶα 5, δἐΐατη Ὦ. Εἰ. 1. Ἐὸῤς 
Ἔχ ρθη. [ἢ ΟΥ. βουϊρλθγα ἘΠ ιι- 
οἰπαγὶ νἱ ἀθειιγ, Ἐπ Η. 641}. ἔδηι 
Μεγαρῆς: Φωκχῆς., αταγι ἢεγα- 
ρεῖς Ρτοῦαε. ΡΑΙ. Μεγαρῆς, Φω- 
κῆς. ΟἿ 1. 1. »' 221. 55. Ρ6116ξ 

π θη βία] ΠΟΠΊΘῚ ῬΘΥ͂ ΠῚ} 11ΠῈ ἐ ἢ 
Ῥϑύρϑθσύϑηι 50Υ1}}. Αὐρ (ἴπ «πὸ 

ΠΙΆ. 166. Δ] ΕΘΥΙΠ 1 5ΊΡΘΥΞΟΥ.) 
Οτ. Ε. 
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ΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΟΣ. κεαΐδει 2 ὃ 

πρῶτον, ἔπειτα δὲ ὕστερον καὶ ἅπαντες .) ἔξω δὲ Πεέλο- 
ποννήσου Μεγαρῆς, Φωκῆς, «“Δοχροὶ, Βοιωτοὶ, ᾿άμπρα- 
χιῶται, Λευκάδιοι, ᾿Φνακτόριοι. 8. τούτων ναυτικὸν πα- 

ρείχοντο Κορίνϑιοι, Μεγαρῆς, Σικυώνιον, Πελληνῆς, 

Ἠλεῖοι, ᾿Δμπραλιῶται, Δευκάδιοι" ἱππέας δὲ Βοιωτοὶ, 
Φωκῆς, “οχροί. αἵ δ᾽ ἄλλαι πόλεις πεξὸν παρεῖχον. 
αὕτη “ακεδαιμονίων ξυμμαχία. 4. ᾿“ϑηναίων δὲ, Χῖοι, 
“έσβιοι, Πλαταιῆς, Μεσσήνιοι οἵ ἐν Ναυπάκτῳ, ᾿᾽ά4καρ- 
νάνων οἵ πλείους, Κερκυραῖοι, Ζακύνϑιοι, καὶ ἄλλαι 
πόλεις αἵ ὑποτελεῖς οὖσαι ἐν ἔϑνεσι τοσοῖςδε᾽ Καρία ἡ 
ἐπὶ θαλάσσῃ, “Ιωριῆς Καρσὶ πρύροικοι, Ἰωνία, Ῥλλής- 

ποντος, τὰ ἐπὶ Θρῴκης, νῆσοι ὅσαι ἐντὸς Πελοποννήσου 

Ἵ: Ἅπαντες] οἱ ᾿ἀχαιοί, οὐ γὰρ οἱ ᾿“ργεῖοι. --τ 10. 41 ὑποτελεῖς 
οὖσαι] τοῖς ᾿4ἀϑηναίοις. -- Ἡ ἐπὶ ϑαλάσσῃ] ἡ παραϑαλασσία.. -- 
1. “Ἰωριεῖς] “ωρίδες νῆσοι Ῥόδος. Κῶς, ἱνίδος. - 12. Τὰ ἐπὲ 
Θρῴκης]) οἷον Βυζάντιον, ,Περίνϑος. τοὺ ἘΝ ῆσοε ὅσαι Ἀ. τ. 1.1] αἱ 
περὶ τὰ δυτικά. (Κασσ. 4γ.). -- Ἐντὸς Πελοποννήσου ---Ἴ οὐ λέγες 

Φωκῆς, Λοκροὶ, Βοιωτοί. ἤππα 
οταϊηοηι ἀδάργαην (855, ῬΑ]. 1. 
ψαΐϊ. Η. ερ. Βεκκ. Αἱ Βοιωτοὶ, 
“Ἴοχρ. Φωκ. [ἀπτ, Ἐ᾿. (41 ρΥδο- 
οοὔθηβ Πεγαρ. οὔ.) τι. ΠΏ 8η. 
{π|486 ΘΟ]]ΟΟ8110 5111 58Π6 ΔΡΊΪΟΥ 
δββεῖ. ψ α]σο (εἴ Ηδεδοῖκ.) Δονχρ. 
Βοιωτ. Φωκ., 64] οὐάο 1,ο0-- 
ὉΥῸΒ 8 ῬΠοσδηβῖριιβ Ἰπθυροβὶ- 
ιἷςΞ Βοδοιΐβ πο Β6π8 δθρδατυϑῖ, 
Μοχ ὃ.83. βεαφιϊξηγ Βοιωτοὶ, Φω- 
κῆς» “οκχροὶ, «ποὰ οἰΐδπι 16 
ορ τ πλτιι ζιι15561, 

Φωκῆς. Ὦ. Ε. Φοκεῖς. (πἰϑὶ 
Ῥούϊιι8 Φωκεῖς.) 

᾿Αμπρακιῶται. ῬΑ]. Καῖ. Ὁ. ᾽4μ- 
βφακιῶται. αποὰ 1π πὶ. ϑιιρτα 

δουρί, Ο. ᾿βρακιοται. Ἠε β εἰ π 
ν]α. 1, 2. ἡ. 140. («44. δα Χρη. 
ΔπΘδ, 1. 2...8,) 

Δευκάδιοι οτῃ. Ὦ. 
8. Φωκῆς ἀ6. γαῖ. τ. τη Ἡ. 5. 

νυ. 6]. πϑη. 
Αἱ δ᾽ ἄλλαι. Οτ. αἴ τε ἄλλαι. 
ΤΙαρεῖχον. 1). παρῆχον. 
«Αὕτη, “Δακεδ. γυϊθὸ (6: Ηδβοῖϊ.) 

αὕτη μὲν Λακεδ., 56115 Β6π6, 56 
μὲν 46. (855. Δι. ῬαΪ, 11.ὄ Ψαξ. 

Η. Βιερ. (ΠΡ 1 το. τῆι. ἱπξ, νοῦς, 
5οΥρί. ) ΒΕΚΚ. 
4, ̓ “ϑηναίων δέ. Τιαιτ, ᾿4ϑη- 

ναῖοι δέ. Μοϑᾳι. Ατ. ΟἸχ. 1). 
᾿4ϑηναίων δὲ οἵδε. 

Πλαταιῆς. Ἐν, 6, Πλαταεῖς. ΜᾺ 
Πλατεεῖς. 

Μεσσήνιοι. (455. μ6ρ. ΑΥ, ΟἸτ. 
Μεσήνιοι, 4ποα 48 (855. εἰ Βερ. 
ΘΟΙ ΠΟ ΟΥ̓ΥΘ ἀοροθϑηλι5 1, Ὁ. 
Ῥ. 581... 1ὃἘὶ ἥεσσ. ἀρὰ Το. 
Ῥγαθἔοσθηιιηι ε5586 ἀοοιιπης, 
δέδίϊηι οὗ οπι. Ου. 

Πλείους. ΑΥτ. ΟἸγ. Ώδη. πλεῖ- 
στοι. 

Ζακύνϑιοι. ΟΥτ. 1. καὶ Ζακ. 
Καὶ ἄλλαι. Καί οτα. Ατ. ΟἾτ. 
Αἱ ὑποτελεῖς. Αἱ 5. ν. 8]. τηδπ. 

Ἡ.., οπι. Καῖ. 
Ἢ ἐπί. Ἐ.. οἱ ἐπί. 
τὰ ἐπί. Τὰά οὐ. (858. Ατιρ, Τὰ, 

Ψψαι. Η. 65. (6.). τπιηοῖς ἡπο]ὰ- 
οἷ ΒΕΚΚ., βθὰ «τὸ 1πγ ἀΡ6 559 
Ῥοβϑῖῦ ποῦ 1π16]]Π1ρπιι5. Ψ1α, 1, 
59. 68. σοῦ. 
“Ὅσαι. ΟἹ. ὅσοι. 
Ἔντός. Οα55. Δπρ. ΟἹ. ἦσαν 

ἐντός. Υἰπα, ἐντὸς περὶ τὼ δυτι- 



24 ϑαβκυσι ον ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ. 8. 
. 

καὶ Κρήτης πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα, πᾶσαι αἵ ἄλλαι Κυ- 
κλάδες, πλὴν Μήλου καὶ Θήρας. 5. τούτων ναυτικὸν 
παρείχοντο Χῖοι, “Δέσβιοι, Κερκυραῖοι, οἵ δ᾽ ἄλλοι πε- 
ζὸν καὶ χρήματα. 6. ξυμμαχία μὲν αὕτη ἑκατέρων καὶ 
παρασχευῃ ἐς τὸν πόλεμον ἦν. 

(5. Πρώτη ἐςβολὴ ἐς τὴν ᾿ἡττικήν. Κεφ. ( --- κδ΄. α΄) ΟἹ Δακε- 
δαιμόνιοι παρασκευάζονται ὡς ἐςβολὴν ποιησόμενοι ἐς τὴν ᾽4τ- 
τιπήν. Κεφ. (΄ --- ιβ΄. Ὃ στρατὸς αὐτῶν ἀϑροίξεται. Κεφ. (- 

«. Οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι μετὰ τὰ ἐν Πλαταιαῖς εὐδὺς 

ΤῊΝ 

περιήγγελλον κατὰ τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν ξξω ξυμ- 104. 
μαχίαν στρατιὰν παρασχευάξεσϑαι ταῖς πόλεσι τά τε ἐπι- 

τήδεια, οἷα εἰκὸς ἐπὶ ἔξοδον ἔχδημον ἔχειν, ὡς ἐςβα- 
λοῦντες ἐς τὴν ᾿Δττικήν. 9. ἐπειδὴ δὲ ἑκάστοις ἕτοιμα 
γίγνοιτο κατὰ τὸν χρόνον τὸν εἰρημένον, ξυνήεσαν τὰ 

ἐντὰς Κρήτης καὶ Προλοποννήσου; πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον, ἀλλὰ δεῖ 
στίξαι εἰς τὸ Πελοποννήσου, καὶ ἀπὸ κοινοῦ τὸ ὅσαι λαβεῖν. ἵν ἢ; 
καὶ και τῆς Κρήτης πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα, οἷον Κάρπαϑος, Κά- 
σοςφ: Χάλκη καὶ ὅσαι ἄλλαι. 

{. 7. Ἔξω] τῆς Πελοποννήσου. -- 9. [Ἔκδημον] ὑπερόριον, 
μακρὸν πόλεμον. -- 11. Κατὰ τὸν χρόνον τὸν εἰρημένον] ὡς τῶν 
«Ἰακεδαιμονίων ὁρισάντων τὴν προϑεσμίαν τῆς συνάξεως. --- Ξυνήε- 
σαν τὰ δύο μέρη] ἵνα ἑκάστη πόλις τὸ μὲν δίμοιρον στρατεύσῃ, τὸ 
δὲ τρίτον ἑαυτῆς κατάσχῃ πρὸς φυλακήν. αὐτοὶ γὰρ οἱ «Τακεδαιμό- 
νοι τὰς πόλεις ἐμέριξον εἰς τρία μέρη: καὶ τὸ τρίτον εἴων ἐν ταῖς 
πόλεσιν, ἵνα μὴ. πάντων ἐξελϑόντων εἰς τὸν πόλεμον, ἐρήμους εὖὑ- 
ρύντες οἱ ̓ 4ϑηναῖοι τὰς πόλεις χειρώσωνται. 

κώτερα Πελοποννήσου, οΟΧχ ἱπορίο 1. ΒΕΚΚ. ψα]ρο ξυμμαχίδα, φαοᾶ 
ἸηοΎΡΥ. ἃ ΠΙΡταυ 5. ρχοΐθοι αι πὶ 6556 ἢδα- 

Πελοποννήσου. Ῥοβὲ Πος ῃο- 
πιθη ὅ0Π0]. 1 ΘΥΡιΩΡῚ 1α]γοῖ, ΑἹ 
ν]ά, χιοΐ, 
Ἴάλλαι 46. Ἐ. ΑΥ. Οἤγ. δι. 
5. Παρείχοντο. ἴυϑαγ, Εἰ. παρεῖ- 

χον. οἵ. 8. 8. 
ΟλΡ. Χ. Πλαταιαῖς. ΔἸ 1π 

δἰ πραγ Πλάταια ΤΠ ον ἃ, ἀἴοῖι, 
58 Βιλι5 Ἰοοὶ ᾿πηθπλοΥ 65 ΘΥ8- 
τι 1, ὃ, Ρ». 270. 

Περιήγγελλον. Ε.. προήγγελλον. 
Κατά. Βερ. (α.) παρά, 568 

Πλδ. Κ6 6. ΒΕ ΡΥΆ 50Υ. κατά, 
Ξυμμαχίαν Οας8. Αὐρ,. 6. Ε΄. 

ῬΔ]. 1, αὶ. Η. 6. οοὐ. Βα45. ΟΥ, 

οκίαβ ποὺ νυ βία] ρυξαϊ. δ6α 
ΤοΥΠ δ. 10 η65 “144. οἱ ΑΝ οοη- 
1ὰπμαὶ οοηϑδίδϊ. 

Παρφασκευάξεσϑαι. ο. (9) πα- 
ρασκευάσασϑαι, ζε 8. σὰ ἃ]. πιϑῃ. 

Τά τε ἐπιτήδεια. Δαϊ δα πα- 
ρασκευάξ. γοΐογαβ., δι σομαμδθ 
ρόϑβὲ εἰκός ροβῖϊο δὰ ἔχειν, θὰ 
Πα ἀρίϊιις. 

9. “Ἔτοιμα. Ο. ἕτοιμοι, ἃ 5. οἱ 
4]. πιᾶῃ. 1ᾶ6πὶ ἀδῖπάθ γίγνοιντο. 
1) ορίαϊϊνο εἱ Παργθᾶβ, νἱᾶ, 
μαι. Οἵ. 8. 591. 
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, ΄ 

ΕΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. ια. ἠδ 

δύο μέρη ἀπὸ πόλεως ἑλάστης ἐς τὸν Ἰόσῦμόν. 8. καὶ 
ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυτειλεγμένον ἦν, ᾿Δρχίδαμος 
ὁ βασιλεὺς τῶν “ακεδαιμονίων, ὅςπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου 
ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν 

καὶ τοὺς μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολομωτάτους παρεῖναι, 
τοιάδε ἔλεξεν. 

᾿ 

(Δόγος ᾿Δρχιδάμου πρὸς τὸν στρατόν.) 

νά, ,, Ἄνδρες Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι, καὶ οἵ 
πατέρες ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἐν αὐτῇ Πελοπον- 
νήσῳ καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ αὐτῶν ἡμῶν οἵ πρεσβύ- 
τερον οὐκ ἄπειροι πολέμων εἰσίν. ὅμως δὲ τῆςδε οὔπω 
μείζονα παρασκευὴν ἔχοντες ἐξήλθομεν: ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
πόλιν δυνατωτάτην νῦν ἐρχόμεθα, καὶ αὐτοὶ πλεῖστοι 

1. Ἐς τὸν ᾿Ισϑμόν] ὁ γὰρ ᾿Ισϑμὸς καὶ μέσος τόπος καὶ πλησίον 
τῆς ̓ ἡττικῆς. --- 5. ᾽Εν τέλει] τέλη τὰ ἀξιώματα καὶ οἱ ἄρχοντες. 

ιά. 7. [λνδρες Πελοποννήσιοι) ἡ στάσις πραγματικὴ, ἄγραφος, 
74 

συμβουλευτικοῦ εἰ 

᾿Ἐκάστης. Οα55. ἃ ὈΥ. πιδη. 
ἑἕκάατοις. 

8. Στρατηγούς. Β. στρατιγούς, 
τέλει. ΑΥ. τάξει, 

᾿Δξιολογωτάτους. ἅν. ΟΠγ. Πδη. 
ἀξιοτάτους. Τ.ἀὰ. 14, ἢ. ἀδιω- 
τάτους. Οιιοά ργο)ϑῖ ϑίδρῃ,, αὐ 
πάρ ρεπᾶραῦ. παρεῖναι. ,,)868 
αιυϊά οριῖθ οβθὲ θιπθηήδιϊοῃθ, 
«αππὶ ΤΩ ΠΗ ντιϑ χϑἔθυυί ροβϑὶΐ 
δὲ ξυγκαλέσας, [ Οἵ, Μία. ΟΥ, 
8. 414.1] ᾿φξιολογώτατοι 5 υἱγὲ 
βγαυ δοίην 7) ϑοοαξ μὲ ργαθϑθηέθδ 
ὁδοί.“ ΟΟΥΤΕ, 

. Τοιάδε ἔλεξεν, (858. Διιρ΄, ΟΥ. 
τοιάδ᾽ ἔλεξεν. Ἐ΄. ἔλεξε τοιάδε, 
ιοὰ ἔδοῖ]6 ρ]δοθαῖ. Ψιά. 1, 67. 

. 79.119. 189. 11, 84. 59. ΠῚ, 8. 
ΟλνΡ. ΧΙ. Οἱ ξύμμαχοι. Οἱ οπι, 

Τϑαν, Εἰ, νη. Μοβαιι. Αὐ. ΟἸγ. 
ΤΠ δη. τὸ 1Π|, 9, ὦ ἄνδρες Μακε, 
καὶ ξύμμαχοι. 

Καὶ οἱ πατέρες. Καί οπι. ΤΙ. 
Τιλιχ, οἵ, τὸ νϊἀθύιτ, οἰΐαμ (. ἐπ 

δους. κεφάλαιον ἔχουσα τὸ συμφέρον. --- 19. Αὐτοί] 

τὸ μέν ἄθο556 ἰγαδὶξ Οαἱ]. [π 
Αιιρ, τηϑη, γθο, δάάϊε. 

Ἡμῶν. 4. Ἀριὰ Ηφγπιορ. περὲ 
ἐδεῶν 1. ὑμῶν οἱ πιοχ καὶ ὑμῶν 
οἱ πρεσβύτ. ““ Ἐμαϊι. [05. ἡ 

Αὐτῇ Πελοποννήσῳ (55. ΟἹ, 
ΟΥΑΙ δ, ΤΣ Βορ. ΟΥ; 
1μδιιγ, Εἰ. Μοσαα. Ψα]θοὸ αὐτῇ τῇ 
Πελοπ.., 4ποα πι816 ΤΕ] ΘΥΣ 
Ηδδοκ. εὐ ΒΈκκ, Μιὰ, Κυᾶρ. 1. 1. 
Ῥ. 454. 54. οἱ πιά, νουρ, ἴπ αὖ- 
τὸς ἴδια ἽὙΠιιο. (υᾶτ Χο. ΑἸΔΡ. 

Αὐτῶν ἡμῶν (455. Ο. Ε. ῬαΩ]. 
1,  αῖ, Η. Βερ. (6.) οοα. ΒΔ45. 
Οτ, Ὁ. 1. Μοβαᾳῃ. Βρβᾷῖ, Ψψι]σο 
οἱ δριιᾶ ἤδδοκ. (θα ἴ550 ἰῃνίξο) 
ἡμῶν αὐτῶν, “το πολ ποσέκιηι 
ἀρ 5 ογιη)7γ 88] Ξ᾽ ΠᾺΡ] ] ΟἿ ΘΥ γρο δέ χιεηι 
5 σΠΙΠοαγοι, ΒΘ ΦΌΣασ ὕδηγΘι} ΠΙΟΧ 
ἦ, 2, 

Οὐκ ἄπειροι. Τί. 5. ν. ἃ]. τηδης 
Τῆοδε οὔπω. Οτ. οὔπω τῆςδε. 

Ι. οὕπω τῆς δε. Ατι Οἢγ. Πδη, 
τῆςδε οὔτε. 



36 ΘΟΥΚΥΖΊΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. ἡ ' 

καὶ ἄριστον στρατεύοντες. 2. δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν 

πατέρων χείρους φαίνεσθαι, μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δό- 
ἕης ἐνδεεστέρους. ἡ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τῇδε τῇ ὁρμῇ ἐπῆρ- 
ται, καὶ προςέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα. διὰ τὸ 
᾿ἀϑηναίων ἔχϑος, πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν. 8. οὔκουν 
χρὴ. εἴ τῷ καὶ δοκοῦμεν πλήϑει ἐπιέναι, καὶ ἀσφάλεια 
πολλὴ εἶναι μὴ ἂν ἐλθεῖν τοὺς ἐναντίους ἡμῖν διὰ μά- 
χης, τούτου ἕνεκα ὠμελέστερόν τι παρεσκευασμένους χω- 
ρεῖν, ἀλλὰ καὶ πόλεως ἑκάστης ἡγεμόνα καὶ στρατιώτην 

τὸ καϑ' αὑτὸν ἀεὶ προςδέχεσθϑαι ἐς κίνδυνόν τινὰ ἥξειν. 
4. ἄδηλα γὰρ τὰ τῶν πολέμων, καὶ ἐξ ὀλίγου τὰ πολλὰ 
καὶ δι’ ὀργῆς αἱ ἐπειχειρήσεις γίγνονται" πολλάκις τε τὸ 
ἔλασσον πλῆϑος, δεδιὸς, ἄμεινον δε ̓μρνρη τοὺς πλέονας, 

ἡμεῖς δηλονότι. -- 8. Τῇδε τῇ δὁομῇ] τῇ ἡμετέρα. -- 4, τ Εὖ- 
νοιαν ἔχουσα! ἱ τὸν σκοπόν. -- 5. Οὔκουν ἐδ οἱ τὸ ἑξῆς, οὔ- 
χουν χρὴ ἀμελέστερον χωρεῖν. τὰ δὲ ἄλλα διὰ μέσου. ΞΞῖς Προς- 
δέχεσθαι] ἀπὸ κοινοῦ τὸ ) χρή. - 11. Καὶ ἐξ ὀλίγου. τὰ πολλά)" Ὅμη- 
ρος" Ἥτ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται. - 12. ΓΗ͂Ι ὀργῆς αἱ ἐπιχει- 
φήσεις γίγνονται] τουτέστιν ὅτι ὀργισϑέντες οἱ ᾿Αϑηναῖοι πάντως 
ἐξελεύσονται. 

80Υ. Ἐν. ἀσφαλεῖ εἶναι τοῦ μή 
ΟἸχῖ: Χρῆν ΟΥτ. ΠΠ,.4, 18. 

᾿Ἐλϑεῖν. Οοα. Βᾶς. ἔχειν. Βαγ. 
ΑἸα. ΕἸοτ. Β85, δα. ἐθέλειν, φιοα 
Ἀρθα, 1πἴ. νϑῦβ. ῬΥθῆχο γρ. δα- 

ῷ. Ημῶς. Ματξ. ΑΙ. Ψίπαγ. 
ὑμᾶς. 
μῶν. Οτ. ὑμῶν εχ οπιεπδαῖ. 
Προςέχει. Ἡ.. 5. ν. 8]. ππδῃ. προ- 

ἔχει. Ῥδ.]1Ο δὶ Ρ8]. οἵ ᾿ιδια 
αι θ1ο. οἰϊαπι 6Π1ὶ ἐπῆρται σαι Σ 
δῖι σοῦ, φασα οὐ Βιιϊζη,, 1). [8- 

ΠΡῸ5. βρυδνίμαι ἀθ Ατὐΐ. οὐἱῖ. 
Ρ. Τμποῖ σὲ 192. 

Εὔνοιαν. 1πι}1115 σοπϊθοΐατα 
ἔννοιαν. Ν]Ἰὰ. ποῖ. 
Ἡμᾶς. ΑΥ. ὑμᾶς. 
3. Οὔκουν. Ῥαὶ. οὐκοῦν. Οτ. 

οὐκ οὖν. 
“Ἰοκοῦμεν - καί Ώδῃ. ὁ" 5ι:- 

ῬΟΥΪ 5. καί οπι., 564 1} ΠΥ, 
ΞΏΡΡΙ]. 
ἀσφάλεια πολλή. (855. {, ψὶπά. 

ἀσφαλείᾳ πολλῇ, ἀπᾶθ εἶναι 46- 
Ἰοηάσππι σοηϊϊοίαβ, αυοα οοά, 
Βα5. ἱϑρποόζασθ νἱάἀοίυσ, Πολλή 
Ο- ΑΥ. ΟἸγ. 
“Μὴ ἄν. Βας5. οχ επιϑθηά, ὥςτε 

μὴ ἄν. Ἐλίαπι ἴῃ τι. ὥςτε διιρτα 

ποϊδἔιπι ΠΑΡ Θὲ, 
Τούτου 885. (συΐ δέοντα 

δουϊρτασαμ τούτων Υγ66. τπαη. δἢ- 
βουρίαπι ΒαΡ6 1) 6]. Ὁ. ΒΕ. 1. 
ψαι. Η. 6. οοὰἂ. Βδ8. Ἔ;. Ἢ 
Μοβχαι. Αὐ. ΟἿ. 8. πᾶν, 
ΑΙ. νι, Ηδδαοκ. ΒΕῈΚκ. Ψψιυρο 
τούτων. 

Αὐτὸν ἀεί. ῬΑ]. αὐτὸν αἴεί. )6 
Ῥοϑβίθυϊοσ νὰ, 1. 1. ρ. 911. 

Προςδέχεσϑαι. Β. προδέχ. 
4. Τὰ πολλά Ε. 5. ν. 4]. πιλῃ- 

Οοἴππια Ροξὲ πολλά οἴιπὶ ΒΘ ΚΙ. 
ἀ 6] θνἸηλιι8. 

Τε τὸ ἕλασσον. Ἐ. δὲ ἔλαττον. 
“εδιὸς, ἄ ἄμεινον ἠμύν. ὅτ. δὲ- 

διὸς ἀμύνον. ἠμύν. 
Πλέονας. Ῥιερ. (6.) Η. γαῖ. 

πλείονας. οἵ. 1. 1. ». 9293, εἰ 476. 
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ΠΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΟΣ, ΚΕ ᾧ. τά." ΩἿ 

διὰ τὸ καταφρονοῦντας ἀπαρασκεύους γενέσθαι. ὅ. χρὴ 

δὲ ἀεὶ ἐν τῇ πολεμίᾳ τῇ μὲν γνώμῃ ϑαρσαλέους στρα- 
τεύειν, τῷ δὲ ἔργῳ δεδιότας παρασκευάζεσθαι" οὕτω 

γὰρ πρός τε τὸ ἐπιέναι τοῖς ἐναντίοις εὐψυχότατοι ἂν 
εἶεν, πρός τε τὸ ἐπιχειρεῖσϑαι ἀσφαλέστατοι... 6. ἡμεῖς 

. δὲ οὐδ᾽ ἐπὶ ἀδύνατον ἀμύνεσθαι οὕτω πόλιν ἐρχόμεθα, 
ἀλλὰ τοῖς πᾶσιν ἄριστα παρεσκευασμένην" ὥςτε χρὴ καὶ 
πάνυ ἐλπίξειν διὰ μάχης ἰέναι αὐτοὺς, εἶ μὴ καὶ νῦν 

ὥρμηνται, ἐν ᾧ οὔπω πάρεσμεν, ἀλλ᾽ ὅταν ἐν τῇ γῇ 

ὁρῶσιν ἡμᾶς δῃοῦντες τε καὶ τἀκείνων, φϑείροντας. 
7. πᾶσι γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα ὁρᾷν 
πάσχοντάς τι ἄηδες ὀργὴ προςπίπτει" καὶ οἵ λογισμῷ 
ἐλάχιστα χρώμενοι, ϑυμῷ πλεῖστα ἐς ἔρψον καϑίστανται. 

8, ᾿ϑηναίους δὲ καὶ πλέον τι τῶν ἄλλων εἰκὸς τοῦτο 
δρᾶσαι, οἱ ἄρχειν τε τῶν ἄλλων ἀξιοῦσι, καὶ ἐπιόντες 

τὴν τῶν πέλας δῃοῦν μᾶλλον, ἢ τὴν ἑαυτὸν ὁρᾷν. 9. ὡς 

2. Ἔν τῇ πολεμίᾳ 1 τῇ γῇ δηλονότι. --- 8, Ἐλπίξειν φοβεῖσθαι. 
(. 4ὖγ.) --- 9. Ἔν ᾧ) τόπῳ δηλονότι. (λ. “4ὐγ.) -- 10. Καὶ δά- 
κείνων φϑείροντας] ὁρμηϑήσονται δηλονότι. (λ.. 4ύγ. ) - 11. ὋὉρᾷν 
πάσχοντάς τι -- --- καὶ ο ὀργιξόμενοι., ἅτε δὴ ἧττον λογιξόμενοι, 
μᾶλλον δὲ ϑυμούμενοι, εἰς τὸ πολεμεῖν ἐπείγονται, ὁμροκινδύνος. δ. [καὶ 
πάνυ ἀόργητος - ἐπειδὰν τὰ αὑτοῦ ϑεάσηται ὑφ᾽ ἑτέρου φϑειρόμενα, 
πρὸς ὀργὴν διεγείρεται » καὶ ἀμύνειν ἐπείγεται. (Βαα.)} Σημείωσαι 
τὸ σχῆμα, πᾶσι πάσχοντας. ἀντὶ τοῦ πάσχουσιν. --- 16. Ως οὖν ἐπὶ 

5. ᾿Δεὶ ἐν τῇῇ οτ. Β. 
Ἔν τῇ πολεμίᾳ. Ματρ. ΑἸΔὰ, 

Μίπατ. ἐν πολεμίᾳ τῇ γῇ, εχ 1η- 

Ἰέναι. Ῥ΄. ἡμῖν ἱέναι. 

Οὔπω πάρεσμεν. ῬΑ]. οὔπω 

ΟΥΡΥ͂. 

4εδιότας. 1. ὡς δεδιότας. 
ἸΙαρασκευάζξεσϑαι Οἀ55. Ατρ, 

ΕἸ]. α. ῬΑ].1. ναῖ. Η. Βερ. (6. 
ὕδϑηη. (Ξθὰ ἀο Βδ5. δηδ ας Οτ. 
1). 1. Εἰς πὶ. ΑΥὐ. ΟἾγ. ἤδη. ΠΊΔΥΡ. 
ϑίεριι. Ηδϑοι, Βεκκ, να]ρο παρε- 
σπευάσϑαι. 

Εὐψυχότατοι. Οα55. εἴ εχ 
Θηηθηα, ΟΥ. εὐψυχώτατοι,. τη ]6. 
᾿Ἐπιχειρεῖσϑαι. Μόοβαι, ἐπιχει- 

ρῆσαι. 
6. Οὐδ᾽ ἐπί. Οτ. οὐ πί, εἴ ἃ 

σοτγγθοῖ, οὐκ ἐπί. 

ΤΠαρεσκπευασμένην. ϑὶ κατεσκευ- 
ασμ. δσϑρθοίοβ, νἱα, ηοὶ. 

γὰρ πάρεσμεν. 

Τἀκείνων. Ἐ, ΟΥ. Αὐ, Οἢγ. Ῥαη. 
τὰ ἐκείνων, τι 1, 58. 

7. Πᾶσι --- προςπίπτει. ΒΟΙΕ, 
Απροαα, 1. Ρ. 169. Οἵ, δαποι. 

Πάοσχοντάς τι. Οα55. ὁ ῬΥ. πιᾶπ, 
(μ8πὶ ἀοἰμᾶθ ΘηλΘηα, το) Ὠδη. 
πάσχοντάς τε, ΤιΔΌΥ,, τὐὖ ντἀ είν, 
πάσγοντά τε. 

᾿Οργή. ῬΆ]. ὀργῇ. 

8, Ἐπιόντες, ΟΥ. 1. ἐπιόντας. 

᾿Ἑαυτῶν. Τι νι Ε".. Αχὸ᾿ Ομ, 
δὴ. αὐτῶν, ἴῃ ρΡοΞξίγθηλο ἰλπῖθαι 
ΟΟΥΥ͂, 

9, Ὧς οὖν. ΟΥ. ὡς μὲν οὖν. 
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.ο93. ΘΟΥΡΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Β. 

οὖν ἐπὶ τοσαύτην πόλιν στρατεύοντες, καὶ μεγίστην δό- 
ξαν. οἰσόμενοι τοῖς τὲ προγύνοις καὶ ἡμῖν αὐτοῖς ἐπ᾿ ἀμ- 
φότερα ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, ἕπεσθε ὕπη ἄν τις ἡγῆται, 
κόσμον καὶ φυλακὴν περὶ παντὸς ποιούμενοι, καὶ τὰ 
παραγγελλόμενα ὀξέως δεχόμενοι. κάλλιστον γὰρ τόδε καὶ 
ἀσφαλέστατον, πολλοὺς ὄντας ἑνὶ κόσμῳ χρωμένους φαί- 
νεσθαιν. “΄ , 

(.Δακεδαιμόν:οε μάτην ἐς ᾿άϑήνας ἐπικηρυπευσάμενοι ὁρμῶνται.) 

ιβ΄. Τοσαῦτα εἰπῶν καὶ διαλύσας τὸν ξύλλογον ὁ 
᾿ἀρχίδαμος, Μελήσιππον πρῶτον ἀποστέλλει. ἐς τὰς ᾿49ή- 
νας τὸν Ζιακρίτου, ἄνδρα Σπαδτιάτην, εἴ τι ἄρα μᾶλ- 

λον ἐνδοῖεν οἵ ᾿ἀϑηναῖοι, ὁρῶντες ἤδη σφᾶς ἐν ὁδῷ ὄν- 
τας. ὥ. οἵ δὲ οὐ προφεδέξαντο αὐτὸν ἐς τὴν πόλιν οὐδ᾽ 

τὴν ἄλλην πόλιν ] οἱ ἐπίλογοι ἐντεῦϑεν. --- 9. Ἔπ᾽ ἀμφότερα] δόξα 
π᾿ ἀμφότερα καὶ εὐκλείας καὶ δυςκλείας. ( Κασσ. 4ὐγ. Ῥοστγ.) --- 
8. πη ἂν τις ἡγῆται] στρατηγὸς δηλονότι. --- 5. ᾽Οξέως ) συντό- 
μωρ. (1. Αγ.) 

Τοσαύτην. Ἐ, τὴν" τοσαύτην. 
1, Ψψὰν. Η, Βθρ. (6.) πιᾶτρ. 
ΘΊΘΡἢ,. 50}|0]. τὴν ἄλλην, 564 
ἈΘρ. ἴῃ πιδύρ, γθος πϊ8η. τοσαύ- 
τὴν οἱ 1ι, ναῖ. γρ. τοσαύτην, ὃ 
καὶ βέλτιον. ΑΥτ. ΟἾγν, ΤΏ 8η. τοι- 
αὐτην. ἴῃ (455. χυϊάρπι τοσαύ- 
την, 564 ἴῃ πιᾶγρ. γρ. ὡς οὖν ἐπὶ 
τοσαύτην πόλιν, ὃ καὶ βέλτιον, 
πὰ ϑρρᾶγθῖ, 1 ΠΡΥῸ, 6 πὸ 
Ἰδθο ἐἰθβου ρα διαμδ, ΠΟΥ οχα- 
γαΐιπι ξιιῖ556, [χὰ Απρ. τοσαύτη, 
504, υἱ ν]άἀσίιγ, σοτγγθοϊηηγ 80 
831. Π]8Ὼ- 

Οἰσόμενοι. Ν αἱ. οὐόμενοι. Μοχ 
Ροβκὲ αὐτοῖς σομημηα οἰπι ΒΕΚΚ, 
ἀεϊδνίηι5. Υἱὰ, ποῖ, 

“Ἔπεσϑε Αυρ. ΟἹ]. Ο. Ἐ. Β6ρ, 
(6.) Η. εοὰ, νθι. ϑέθρῃ. στ. 1. 
τῇ, Μία] νυσο (Ηδδοκ, ΒΟΚΚ.) 
ἕπεσϑ᾽. Ν᾽ὰ. 1. 1. Ρ. 918. (855. 
ἕπαισϑε. Ἐ,. ἔσεσϑε. 
“Ὅπη Οκα55. Δπρ. ΟἹ. Ε΄. ῬΑ]. Τέ. 

ναι. Η. Β6ς. ((.}) οοἄ, Βα5. στ. 
1, Ταιγ, Εἰ. πλᾶγρ. δίθρη. Ηδϑοῖ, 

Β6ΚΚ.., πῖβϑὶ ᾳιοῦ τ ξυμβοτν. δα- 
ἀϊιπι, ΨΏΙ]Ρο ὅποι. “ἝἜπεσϑαι ἧ 
(που οἷ) ἄν τις ἡγῆται αἰϊκὶξ 
Χρη. αγσ, 1{, 2, 28.. οἵ. κιργδ 
Ι, 78. Νϑαιιθ μἴο ψἕο, δϑὰ ζμα 
χαΐζίοπο Ὑϑαινιϊγιειισ. 1 δυ 50 Υ, 
Φαμηι 1π 8115 ἰοοῖβ ΠῸΣῚ Ἰριο-- 

χρηῖ, 6χ Βιιίη, ργβθοορ 5 οὐῖ- 
51 Πλ115. 

Τίς. ΔΥυ. Ομν. απ. τὶς στρα- 
τηγός. .. Οὐοά παια αι) 9 5105- 
βθηϊα Θϑὲ, [1 (385. ΡΥὸ ξοβο]ο 
δἀδουίρίιπι ταὶ στρατηγὸς δη- 
λονότι, ἰιϊάθαι αὐ 1. ὅ0}ι0], οαἱ-- 
το, τς 

Ολρ. ΧΙ. Τοσαῦτα. Ματγρ. 
ΑἸά. γίη. ταῦτα. ΒΕ. ὁ μὲν οὖν 
᾿Ἀρχίδ. τοσαῦτα εἰπὼν καὶ διαλ. 
τ. ιξυλλ. Μελ. 

ΙΜμελήσιππον. (455. οἱ αὶ, μὶς 
οἵ Ῥϑῖο Ροϑὲ ἤϊελληα. 

ΖΔιακρίτου. ΟΥν. Ὁ. Ζ]ακρίτου. 

Ἤδη σφᾶς. 1). Τιαυτ. τὰ. ΑΥ. 
Ολν. 1)4η. σφᾶς ἤδη. 
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ΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. (ιβ΄. 39 
Ε 

ἐπὶ τὸ κοινόν. ἦν γὰρ Περικλέους γνώμη πρότερον νε- 
γνικηκυῖα, κήρυκα καὶ πρεσβείαν μὴ προςδέχεσϑαι 4ακε- 

δαιμονίων ἐξεστρατευμένων. ἀποπέμπουσιν οὖν αὐτὸν 
πρὶν ἀκοῦσαι, καὶ ἐκέλευον ἐκτὸς ὅρων εἶναν αὐθημερὸν, 
τό τε λοιπὸν ἀναχωρήθαντας ἐπὶ τὰ δφέτερα αὐτῶν, ἤν 
τι βούλωνται, πρεσβεύεσϑαι. ξυμπέμπουσί τε τῷ “Μελη" 
σίππῳ ἀγωγοὺς, ὅπως μηδενὶ ξυγγένηται. 8. ὁ δ᾽ ἐπειδὴ 
ἐπὶ τοῖς ὁρίοιξ ἐγένετο, καὶ ἔμελλε διαλύσεσθαι, τοσόνδὲ 
εἰπὼν ἐπορεύετο, ὅτι ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς “Ἤλλῆσι μεγάλων 
κακῶν ἄρξει. 4. ὡς δὲ ἀφίκετο ἐς τὸ ὀτρατόπεδον, καὶ 
ἔγνω, χίδαμος ὅτι οἵ ᾿ἀϑηναῖοι οὐδέν πω ἐνδώσου- 
σιν, οὕτω δὴ ἄρας τῷ στρατῷ προὐχώρει ἐς τὴν γῆν ἀὐὖ- 
τῶν. ὅδ. Βοιωτοὶ δὲ μέρος μὲν τὸ σφέτερον καὶ τοὺς ἵπ- 

. 1. Τὸ κοινόν] βουλευτήριον δηλονότι. (. 40γ.) --- Γνώμῃ 
βουλή. χὼ Α0γ.) -- “Πρότερον πρὸ τῆξ΄ πρεσβείας. - 8. ᾿ΕξεστραΞ 
τευμένων] κατὰ τῶν ᾿᾿ϑηναίων. -- 4, Πρὶν ἀκοῦσαι] μὴ ἀκούσαν- 
τε αὐτοῦ ἃ ἤρίον ᾺΝ ο. ἢ «ἰΠΙρεσβεύεσϑαι) τὸ ἐκέλευον ἀπὸ χοι- 
νοῦ. (4ὑγ. δ: 7. ᾿δγωγούς] ὁδηγούς. --- ὃ. ᾿Επὶ τοῖς ὁρίοις] ὅρια 
λέγει τὴν ἀρχὴν τῆξ Βοιωτίας. --- χἰεαλύεσϑαι} ἀφίστασθαι τῶν 
ἀγωγῶν. (ἃ. 40γ. ) -- 10. Κακῶν ἄρξει] ἀρχὴ γενήσεται. (1. 40γ.) 
-- - Ἐς τὸ στρατόπεδον] τῶν «“αλεδαιμονίων. (λ. 40γ.) --- 11, Ἔν- 
δώσουσι) ταπεινωϑήσονται. ι1. Αὐγ.) --- 18. Μέρος μὲν τὸ ὀφέτε- 
ρον] τὸ δίμοιρον, ὡς καὶ πρότερον εἴρηται. 

2. Πρότερον νεν. Ὁ. πρότ. πρὸ Βα45. ϑιδρὶι. 1. ΤΟ (οἰΐεαπε 
τῆς πρεσβείας νεν. εχ 860]. 

Προςδέχεσϑαι. ναι, δέχεσθαι. 
᾿4ποπέμπ. οὖν. Οὖν ὁπ. Β. 
Ἐπέλ. ἐκτός. Ταῦτ. Εἰ, ἴη, ΑΥ. 

ΟἸν, 8}. ἐκέλ. αὐτὸν ἐκτός. 
““ὐϑημερόν. 1)6 ἀσοθπίιι νο- 

ΠΑΡῸ νὰ, Παϊς. αα ΨΙΙ, 89. 

᾿ἀναχωρήσαντας. ΕὙΥΟΥΘ ἴγρο- 
ξτ. οαϊὲ. ΚΕ. ἀναχωρήσαντες, 
αιοὰ ταροεϊ δάϊι, 1108. 

Βούλωνται. Οτ. εἴ ἃ ΡΥ. π8η. 
Ὁ 458. βούλονται. 

ἐξυμπέμπουσι. Ι. ξυμπέπουσι, 

" 5. ὃ 68. τηδη, Ο. ξυμπέσουσι, 
568 ἃ]. πιϑῇ. σοῦγ. ξυμπέμπουσι. 

8. Ὃ δ᾽ ἐπειδή (455. Αἰιρ. ΡΔ], 
Οτ. Ὁ. Ε. Ασὶ Ομχ, ΑἸὰ, ΕἸοΥ, 

Ηδαοῖ. Βεκκ.) ὁ δὲ, ἐπειδή. 

Φιαλύσεσϑαι (455. τ ἢ ΟΙ. Ε᾿; 
τ 6. {0} Θ.. ΤᾺΝ: 
τῇ. Αύ. Οἴσ, πιᾶυρ, δὰ, ̓ίπασ, 
Ηδδοῖ. Β6κΙς, ὕαϊσο διαλύεσθαι. 
Οὐδθ τεπηρογα Ροβὶ μέλλειν 586- 
ῬΊ551Π16 οοὐἠξαμαινιττ, 

Ἔπορεύετο ἄθ, (885. Αιιν, 
Μοβαιι. 564 1π Αἰ. πιδ1}, δ). 
πὶ νἹ ἀθιιγ, ΘΙ ΡΥβου, πὶ Νοβαϊ,, 
δα πιᾶΥρ. βου ρειιπι εβῦγρ. εἰπεῖν. 

“Ἥδε --- ἄρξει. πο γοϑρίσογθ 
ΘὈΠΙΡ]γ68. βοσίρθοσθβ ἀθο]ασα- 
Βα δαποίϊ, 

4, ᾿Ενδωσουσιν. Ἡ, 1. ἐχδώσ.» 
564 ἴπ Ἡ. εν 8. ἐκ ἃ]. π|8ῃ, 

Τροὐχώρει, ΟΕ. ἐχώρει. 



15] ἴϊὰ ρμοιυίιβ ἰηῦγα ρτὸ τοὺς δ᾽ 

8 ΘΟΦΚΥΔΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 

πέας παρείχοντο Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν, τοῖς δὲ 
μρ ψ νά ἐρ Πλάταιαν ἐλθόντες, τὴν γὴν ἐδήουν. 

(β. ̓δντιπαρασκευαὶ ᾿ἀϑηναίωνν (Κεφ. ιγ΄ --- ιξ. Περικλῆς καϑί- 
στησί τὲ πολλὰ, καὶ τοὺς ᾿ἀϑηναίους παραϑαρσύνει, ἐξαρι- 

κῶν τ αὐτῶν δύναμιν. Κεφ. ιγ΄.) 
τὰ 

ιγ. βμὶ δὲ τῶν Πελοποννησίων ξυλλεγομένων τε ἐς 106. 

τὸν ᾿Ισῦμὸν, καὶ ἐν ὁδῷ ὄντων, πρὶν ἐςβαλεῖν ἐς τὴν 
᾿Δττιχὴν, Περικλῆς ὃ Ξανθίππου: στρατηγὸς ὧν ᾿4ϑη:- 

γαίων δέκατος αὐτὸς, ὡς ἔγνω τὴν ἐρββολὴν ἐσομένην, 
ὑποτοπήσας, ὅτι ᾿Αρχίδαμος αὐτῷ ξένος ὧν ἐτύ 
πολλάκις, ἢ) αὐτὸς ἰδίᾳ βουλόμενος χαρίξ 

ἀγροὺς αὐτοῦ παραλίπῃ, καὶ μὴ δῃώσῃ, ἢ καὶ, Αακε- 
δαιμονίων κελευσάντων, ἐπὶ διαβολῇ τῇ αὐτοῦ γένηται 

τοῦτο, (ὥςπερ καὶ τὰ ἄγη ἐλαύνειν προεῖπον ἕνεκα ἐκεί- 
γου,) προηγόρευε τοῖς ᾿ϑηναίοις ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ὅτι 
᾿Δρχίδαμος μέν οἵ ξένος εἴη, οὐ μέντοι ἐπὶ κακῷ γὲ τῆς 
σὐλεῶς γένοιτο" τοὺς δ᾽ ἀγροὺς τοὺς ἑαυτοῦ καὶ οἰκίας 
ἣν ἄρα μὴ δηῃώσωσιν οἱ πολέμιοι, ὥςπερ καὶ τὰ τῶν 
ἄλλων, ἀφίησιν αὐτὰ δημόσια εἶναι, καὶ μηδεμίαν οἵ 
ὑποψίαν καξὰ ταῦτα γίγνεσθαι. 2, παρήνει δὲ καὶ περὶ 

ιγ΄. Ἔτι δέ] πάλιν ἀνωτέρω ἐπανατρέγει. - 4. Ἐν ὁδῷ ὄν- 
των] ἑτοίμων ὄντων ἐέναι. (1. 40γ. ἢ": τἴϑο Ἰδίᾳ] ἀντὲ τοῦ ἐξ ἰδίας 
προαιρέσεως. ἘΞ ὴΜΈ. Γένοιτο) ἀντὶ τοῦ ἐγένετο. (λ. ἀὐγ.) --- 17. Κατὰ 
ταῦτα] διὰ τὸ μὴ δῃῶσαι. (1. 40γ.) 

τῇ αὑτὸῦ. ΟΕ Βαυγ. βουῖρέ, ἀϊεον. 
Τὰ ἄγη. τ. ΟἸγ. Πδη. τὸ ἄγος, 

εὐ 5δ8η86 Ουὐ]Ἱοηθδιι ΡΟ 55 ̓  πλι πὶ 
δὰ ῬόχιοἸθὴι βρθοῖαϊ. ὙἹα. 1, 197. 

᾿Ἐκείψου. ΑΥ. ΟἾγ, τούτου.. 
ἸΠΙροηγόρευε. ΔΥ. προηγόρευσε. 
ἹΜέν οἱ. Ῥα]. μέντοι. Ὁ. μὲν εἶ. 
ΤΕ Δ ΕΟΜΙς 
᾿ἀφίησιν. Ἐ. ἀφίημι. 
«]ηδεμίαν. (888. Ο. μηδὲ ΦΡᾺ 

5. Τοῖς δὲ λειπ. Ο. τὴν δὲ λειπ. 
Ἰπλάταϊαν. Τιατν. Πλαταιέαν. 
ΟΡ. ΧΙ]. Ἐπυλλέγομ. Ὁ. ξυ- 

λεγομ., ἢ 5. τ 
Τοὺς ἀγρούς: Ὁ. τοὺς δὲ ἀγρ. ἃ 

οὖγρ. ἐχμρ οι, 
Αὐτοῦ οἵ. ΠἸ. Οομῖζα τοὺς 

αὐτοῦ. Ἐ. ̓ εἶδὶ 1ὰ φυσαιθ Ῥουῖιιβ 
δα τοὺς ἀγροὺς τοὺς ἑαυτοῦ το- 
ξασθαι. Αὐτοῦ 5οχῖρϑ! ΒΘΚΚ, 

Ἰ]αραλίπῃ. Ῥαᾳ]. παραλείπῃ. 
Τῇ αὐτοῦ (Οἀ55.. Ατιρ. ΟἹ. Ἐ, 

Ἵν. ἫΣ Βερ. (6.} ΟΥ. Ηδδοῖ. ν.]- 
80 τῇ ἑχυτοῦ, , αιιοα βουνανῖϊ 
ΒοΚΊςς Τὰ ῬΑ], βἰ τϑοῖα ᾿πδρδοίιιϑ, 

ΟἹ, 1.1. ».. 466. 
Οἱ οἱι. Οδ85. (σὰ πχδῆ; Το 6, 

δἀάαϊαϊε,}) “Δαρ. ΟἹ. ΟΥ. Μοβαιι. 
Ῥγο δὸ τοί 1{. Και. 

Κατὰ ταῦτα. γδι διόρἢ, 
διὰ ταῦτα; ΟΧ Ἰῃτεζρε. 

δ 
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τῶν παρόντων ἅπερ καὶ πρότερον, πὰρασκευάξεσθαί: τε 

ἐς τὸν πόλεμον, καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐφρκομίξεσθαι, ἔς 

τε μάχην μὴ ἐπεξιέναι, ἀλλὰ τὴν πόλιν ἐξελθόντας φυ- 
λάσσειν, καὶ τὸ ναυτικὸν, ἧπερ ἰσχύουσιν, ἐξαρτύεσϑαι, 
τά τε τῶν ξυμμάχων διὰ χειρὸς ἔχειν, λέγων τὴν ἰσχὺν 
αὐτοῖς ἀπὸ τούτων εἶναι τῶν χρημάτων τῆς προςόδου, 
τὰ δὲ πολλὰ τοῦ πολέμου γνώμῃ καὶ χρημάτων Ζεριου- 
σίᾳ κρατεῖσϑαι. 8. ϑαρσεῖν τε ἐχέλευε, προριύντων μὲν 

ἑξακοσίων ταλάντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φόρου κατ᾽ ἐνϊαυ: 
τὸν ἀπὸ τῶν ξυμμάχων τῇ πόλει ἄνευ τῆς ἄλλης προςό- 
δου, ὑπαρχόντων δὲ ἐν τῇ ἀκροπύλεν ἔτι τότε ἀργυρίοῦ 
ἐπισήμου ἑξαχιοχιλίων ταλάντων" (τὰ γὰρ πλεῖστα τρια- 
κοσίων ἀποδέοντα μύρια ἐγένετο, ἀφ᾽ ὧν ἔς τὲ τὰ Ζρο- 

πύλαια᾽ τῆς. ἀκροπόλεως καὶ τἄλλα οἰκοδομήματα, καὶ ἐξ 
ἀν ἀπανηλώϑη.). 4. χωρὶς δὲ; χφθσίσο ἀσήμου 

ΕΤΟΣῚ 4. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. υγ. 

4. Ἧπερ] ἐν ᾧ. (1. Αὐνγ. ἘΞ Τρ Ζιὰ χειρός ἢ δι᾽ ἐπιμελείας, ἵνα 
“ὴ ἀποστώσι. -- Τὴν ἐσχύν τὸ ἑξῆς, τὴν ἐσγχγὺν ἀπὸ τῶν χρημάτων 
τῇς προςόδου. -- 7. Τοῦ πολέμου λέγων δηλονότι. (λ. 4ὕγ.) ---τ 
Τνώμῃ) γνώσει. (λ. 4“0γ.) -- 8. Κρατεῖϊσϑαι) νικᾶσθαι. ΤᾺ , Ὰ, 
--- 10. Τῆς ἄλλης προφόδου] οἷον τῆς εὐφορίας τῆς γ78., καὶ τῶν 
καταδιχαξομένων, παὶ τῶν λιμένων, καὶ μετάλλων, χαὶ ἄλλων. -- 
19, ᾿Ἐπισήμου] οἷον σημεῖον ἔχοντος βασιλικόν. - Τριακοσίων ἀπο: 
δέοντα μυρια] τουτέστιν ἐννεακιςχίλια ἑπτακόσια. -- 15. Χρυσίου 
οἰῶ μὲ μὴ ἔχοντος σημεῖον, οἷον ὁ μαζία ἢ τινά. 

᾿ 

ἴα, Ἐξπομίξεσθαι. ΑΥ, ἐχκκομί- 
ξεσϑαι. Αἱ νἱὰ, 14. 1. 
Ἔς τε μάχην (μδα Αἴ, Ο. Ἐ΄- 

ῬΑ]. ΒΡ 6.) Ἢ τι 1 τιν, 
Β. τῇ. ΑΥ. ΟἸνν. Ὠᾶῃ. δδΌΚ. ΒΟΚΕ, 
ἽΜδ8]6 ν]σὸ ἔς τε τὴν μάχην. ΟἿ. 
ς. 28. οἱ βουίρί. αἸβογορ. δαὶ, δέ. 

᾿Εςελϑόντας. Ὦ). 1. ἐλ. 

ἪἩϊπερ. Ὦ. εἴπερ, ἢ 5. ἕἰὶ αἱ. 
ΕΙΣ 

Περιουσίᾳ. 
παρουσίᾳ. 

8. Προςιόντων μέν. έν οὔτι. Ὁ. 
ως ἐπὶ τὸ πολύ. Τό οπι. Ο, Ἐ 

ΟΕ 1..1. ». 457. 
ἱὙπαρχόντων --- ̓ ἀπονηλωώϑη. 

“Ὁ ΠΘδου ρθε. 8080). ΑΥΙβίορἢ. 
ῬΙαΣ, ν. 1196., ΕΝ ; ἔτι τότε 

ἀργύρ. Ἰερῖ! ἀπὸ τοῦ ἀργύρι; ᾿χο 

Ταὰγ. ἙἘ,. ΜΝ] λα. 

“ χηϊίαν Ηδαοῖ. ΨὙ18.1. 1. 

μύρια ἐγένετο, πεξρεξγένετο; Ῥτο 
ἀφ᾽ ὧν ἕρ, τεν “ἀφ᾽ ὧν τε; ἀθηϊ- 
46 καὶ ἐς τἄλλα. οἱ εἰς Ποτί- 
δαιαν ἐπανηϊώϑη. “ὙΥΑΘθ5. Ὁ. 
ὑπαρχόντων τὲ. 

᾿᾿κροπόλεως. ἘΣ ΝἸαᾷ. Αγ. ΟἸν. 
σπτόλεως. ϑὶς Ἐδίϑηι, η.. ἴῃ ᾳιο 

δίιργα δουρί. ἄκρο. ἘΠ ἀύλεως 
ΠοσλμΘ δ η δῖν ὨΟΠΏΙΙ-- 
“α8 1.) ἀγοεπὶ ἸΠἸΟΑΥΪ ἴπ ποῖ. δὰ 
ος 156. 116 11Π1ρ Θηημ8 ἡ ἃ ἰδθηθ ἢϊς 
πδαιι6 δοπι πιο μι ὨθαΘ ρΡΥϑδ- 
δϑητοΥ 15. Εἰ Υ15 ΘΟ Υπιπ. 

Τάλλα. Ὁ. 1. ΑΥ. ΟἸγ. Ὥδη. 
τὰ ἄλλα. ΑἹ νἱ. Τ΄ 1, ». 914. 

᾿ἀπανηλώθη: Ι. ἀπαναλώληη 
1 ν 1:18. ΟἸΠΏΣ 15 ΠΙΡΥ16 ἐθηηθυθ 

».296. 
εὐ Βυΐίι, Οτ. τὰκ. η΄ Τα, νΕΥΡ. 
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καὶ ἀργυρίου, ἔν τε ἀναθήμασιν ἰδίοις καὶ δημοσίοις, 
καὶ ὅσα ἱερὰ σκεύη περί τὲ τὰς πομπὰς καὶ τοὺς ἀγῶνας, 
καὶ σκῦλα Μηδικὰ, καὶ εἴ τι τοιουτότροπον, οὐκ ἐλάσ- 
ὅονος ἵ ἦν ἢ πεντακοσίων ταλάντων. 5. ἔτι δὲ καὶ 

τὰ ἐκ τῶν ἄλλων ἱερῶν προςετίϑει χρήματα οὐκ ὀλίγα, 
οἷς χρήσεσϑαι αὐτούς" καὶ ἣν πάνυ ἐξείργωνται πάντων, 
καὶ αὐτῆς τῆς ϑεοῦ τοῖς περικειμένοις χρυσίοις᾽ ἀπέ- 
φαῖνε δ᾽ ἔχον τὸ ἄγαλμα τεσσαράκοντα τάλαντα σταϑμὸν 107. 
χρυσίου ἀπέφϑου, καὶ περιαιρετὸν εἶναι ἅπαν, χφησα- 
μένους τε ἐπὶ σωτηρίᾳ ἔφη χρῆναι μὴ ἐλάσσω ἀντικα- 
ταστῆσαι πάλιν. 6. χρήμασι μὲν οὖν οὕτως ἐθάφσννεν 

αὐτούρ. ὁπλίτας δὲ τριρχιλίους καὶ μυρίους εἶναι ἄνευ 
τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις καὶ τῶν παρ᾽ ἔπαλξιν ξξακιρχι- 
λίων καὶ μυρίων. (7. τοσοῦτοι γὰρ ἐφύλασσον τὸ πρῶ» 
τον, ὁπότε οἱ πολέμιοι ἐςβόλοιεν, ἀπό τε τῶν πρεσβυ- 
τάτων καὶ τῶν νεωτάτων, καὶ μετοίκων ὅσοι ὁπλῖται 

8. Σικεῦλα Πηηδικα] τὸν ἀργυρόποδα ϑρόνον καὶ τὸν ἀκινάκην 
τὸν χρυσοῦν. -- 4, Ἢ πεντακοσίων} τὸ ἢ περιττόν. (λ. 4ὐγ. ) --- 
7. Αὐτῆς τῆς ϑεοῦ τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς. --- 8. Τὸ ἄγαλμα] ὃ ὅπερ ὁ Φειδίας 
κατεσκεύασε μετὰ τὰ Μηδικα. --- 9. ᾿Ἵπὲ φϑου] πολλάκις ἀνηθι ϑοῦς 
ὥςτε γενέσθαι ὄβρυζον. “--- ΞΑπαν] τὸ κόσμιον τοῦ ἀγάλματος. -- 
10. Χρῆναι] χρεὼν εἶναι. (1. 4“0γ.) -- 15. Οἱ πολέμιοι ἡ ράρων 
ἀντὶ τοῦ “ἐς ἔβαλον οἱ “Ἰακεδαιμόνιοι. -- ᾿Ζπό τε πρεσβυτάτων] ο 
χὰ ἐν τοῖς φρουρίοις γέροντες καὶ Ῥέοι ἧδαν ἅ ἀμὸν, 

Ν 

ῬΔΥΘΠΙΠο5[5 βίρηθ νου] τὰ γὰρ 
-- ἀπὰνηλώϑη γΡτΐαιι5 Ομ], 
Δαά ΑΙ. 

4. Σαεῦλα. ῬΑ]. τιαῖθ σκύλα. 
Ἔλάσσονος. ΟΥ. ἃ Πη8. 566, 

ἔλασσον, οἱ δα ΟἸΥ. δ πιᾶσρ. 
ϑίθρῃ. Οιοὰ ρῥΙασοὶ ϑίθρῃ. Αἱ 
νἱά. ποῖ, 
Ἦν 4}0 ΑἸΥθβοῖ, δὲ Κἰβι βπιδΕ, 

ἀπηριρη ἔτι πη. ΠΟΙ ἶ5 ΟἸΓΟΙ ΠῚ“ 
βου ρϑθσιιηὺ Ηδαοκ, οἱ ΒΘΚΚ, Ψ]α, 
οἵ. 

5. Χρυσίοις. ΟΥ̓. χρυσείοις. 

᾿δπέφαινε. ΟΕ. ἀπέφηνε. 
Τάλαντα. 1. γιᾶΥρ. 8]. πιδῃ. 

ταλάντων. 
Εἶναι. Ηος δα ἀπέφαινε γ6]14- 

ἴα Ροιΐι5. ὄν (βοΐ ργϑθοθαϊξ 

ἔχον 2) 6556 ἄββθοβθαξ, Οὕατα ροϑὲ 
ἅπαν ῬΥῸ 6010 δοπια μΡοϑιιῖ-- 
τλιι5. αὐ βου ρτοῦ 18π| ΡΤΟ ΧΙ πηι 
νούρηι ἔφη ἴῃ πχθΐθ παι θυϊὲ. 

-“Χρησαμένους τε. Μπά. γρησα- 
μένου τε. 1). οπ. τέ. 

Ἐλάσοω. Νιμαᾷ, ἐλάσσων. 

6. Μὲν οὖν. Οὖν οπι. 1. 
7. ἱΟπύτε. Ἐ,. ὅτε. 
᾿Εςβάλοιεν. (Ε΄ πλᾶγρ. ἴξας νὴ 

ἐςβεβλήκοιεν. 

Καὶ τῶν νεωτάτων. Βερ. (6. 
καὶ νεωτ. μ 1ᾶ αιυϊάθηχ 116]6. 
Ὑ Ια. 1. 1. Ρ. 196.. Ξεα οἰΐδηι 1, 
ο. 105. ἴχ Π.8η. καὶ τῶν νεῶν. 
Οὐ. ᾿ιᾶθο ἔχα γοοδ}). Ρ]Άη 6. 0Π1. 

10 

15 
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ἦσαν. τοῦ τε γὰρ Φαληρικοῦ τείχους στάδιοι ἦσαν πέντξ 
καὶ τριάκοντα πρὸς τὸν κύκλον τοῦ ἄστεος, καὶ αὐτοῦ 

τοῦ κύκλου τὸ φυλασσόμενον τρεῖς καὶ τεσσαράκοντα. 
ἔστι δὲ αὐτοῦ ὃ καὶ ἀφύλακτον ἦν, τὸ μεταξὺ τοῦ τε 
μαχροῦ καὶ τοῦ Φαληρικοῦ. τὰ δὲ μακρὰ τείχη πρὸς τὸν 
Πειραιᾶ, τεσσαράκοντα σταδίων, ὧν τὸ ἔξωϑεν ἐτηρεῖτο. 
καὶ τοῦ Πειραιῶς ξὺν ΜΜουνυχίᾳ ἕξξήκοντα μὲν σταδίων 
ὁ ἅπας περίβολος, τὸ δ᾽ ἐν φυλακῇ ὃν, ἥμισυ τούτου.) 
8. ἱππέας δ᾽ ἀπέφαινε διακοσίους καὶ χιλίους ξὺν ἵππο- 
τοξόταις, ἑξακοσίους δὲ καὶ χιλίους τοξότας, καὶ τριή- 

ρεις τὰς πλωΐμους τριακοσίας. 9. ταῦτα γὰρ ὑπῆρχεν 
᾿Αϑηναίοις καὶ οὐκ ἐλάσσω ἕκαστα τούτων, ὅτε ἡ ἐςβολὴ 

2, Πρὸς τὸν κύκλον] ἕως τοῦ κύκλου. --- Αὐτοῦ] τοῦ κύκλου. 
-- 4. Ὃ καὶ ἀφύλακτον [μέρος δηλονότι. (λ. “4ὖγ.}] τουτέστι στά- 
διοι δεκαεηιτά" ὁ γὰρ ὅλος κύκλος σταδίων ἠν ἑξήκοντα. --- 6, Ων] 
τῶν. μαπρῶν τειχῶν. -- Τὸ ἔξωϑεν ἐτηρεῖτο] τὸ γὰῤ μέσον οὐκ 
ἐδεῖτο, (.4ὐγ.) --- -ὃ. Τὸ δ᾽ ἐν φυλακῇ ὃν] τοῦ Πειραιέως (λ. 
“Αὐγ.) [τὸ νεῦον ἐς τὴν ἤπειρον. (Κασσ. 40γ.}} 

Φαληρικοῦ. Ἐ,. πα, τ.. ΑΥ, 
Ομγ. Φαλληρ. δῖα δ βρϑι]1ο ἰπ- 
ΤοΥΪι5. ( δὶ φαοα 1.)}1] Φαλλερ. εχ 
Ἐ,, δῃοίδίιγ). ῬυΟΧΙπΊα 1π 1), 0] 
τϑρϑιϊξαμη. πουηθη Φαληρ. ἀ6. ιι15- 
αἴι6 δα τὰ δὲ δακρά, 56α ἃ]. πιδῃ. 
ΒΡΡ1, . 

Ἴάστεος Οἄ55. Ο. Τὶ. γαῖ. Η. Ἀ66. 
ΟΥ. 1. Β. πὶ. Αγ. ΟἸγ. ϑίβρῆ. 
ΝΘΟΡΙ. Πιιοαθ, ΑἸτοσ. Ηδδοκ. 
Β6ἰκῖς, ΟἿ, 1. 1. Ρ.. 9921. Θ0Κ, δὲ 
ΟΟοΊΙ], ἄστεως. 
Ἔστι. Ἡ. εὲ ΟΥ. ἐπὶ. νϑυϑβ, ἔτσι. 
«Αὐτοῦ. Βι66. (6.) τοῦ κύκλου 

αὐτοῦ. 
Φαληρικοῦ. Ὦ. Φαλαρ. 

Πειραιῶς Οδ585. Ατιρ. Ῥα]. Βιορ. 
(6. Η. Ναὶ. 11,,. 81 φαϊὰ να]οῖ 
εἀϊτογαπι 5:16 ηΐλπι.}) ΑΥ. ΟἾΥ. 
Τὰ, Απίθ ΘΟ]. (εὑ ἀπ 6. Β'. 
Ταιγ. Β.) π1816 Πειραιέως. ,,Ὠ 641 
Πειραιῶς. Ν]1ὰ. ὙΠ οΙ,, Μ. ρΡ. 700. 
οἵ Μοοσ. Ρ. 814, Τὰ σοπβίδηϊοῦ 
δρια ποβίσιηι [5ουἱρίουθμι, ν᾿. 
ο. 1, 98. 1, 98. 94, ΨΠ1Ι; 90. 
92... ΘΟΥ ΙΒ, Πειρεῶξς; 

Τἠμογά. 77. δ ἢ. 

ἴῃ Τ. αὐ 85. Ἑ 8], Π1811. 
“Ἅπας. Τιαυγ, Ἐ,. ΑΥ. ΟΠ χ, Πδπη. 

πᾶς. 

τὸ δὲ ἐν (4965. Γ΄. Ἐ΄. Ῥ]. Ο. Η΄. 
Οτ. 1. Μοϑβαιι. ῥὑγὸ νιν, (Ηδϑοῖ,, 
Β6ΚΚ.) τὸ δ᾽ ἐν. 
Ἥμισυ. Οποᾶὰ Βιΐς νυΐϊρο 

Ῥυδθῆρσίταγ ἣν, οπι. Ατιρ, ΡᾺ]. 
1, Η. Βερ. (6σ., ἴπ 40 Π181}. 
ΥΤ60, 1ηἴ, ν 6 Υ8. βουρί,) Γι αγ, ΑΥ΄ὶῷ 
ΟἾγ, Π8η. [Πποῖὶ5 ποίαν Ηδϑοκ. 
οἵ, ποῖ. δὰ ὃ. 4, Οτπὶ ὑπὸ γαῖ. 
ΒΘΚΚ. ἀεϊθῖο ὄν γϑυϊμοΐε ἦν. 

8. ἹΙπποτοξόταις. Ὦ. ὑποτοξ. 
(τ ἵππαρχος εἰ ὕπαρχος 4110ὲ 
οοηξιπηα.) 

᾿Ἑξαχκοσίους. οβαι. διακοσ. 
Πλωΐμους. ΑἸ. ῬΑ]. 1, Ψ αἴ, 

Βερ. (6.) Οτ. Μὶμπα. ΒΚ, 
πλοΐμους. Μ]ὰ, ποῖ, 84 1, 6. 

᾿ Τριακοσίας. Ῥθρ. διακοσίας, 
564 1π τηᾶΥρ. τθοῖθ τριακοσίας. 
γιά. τοὶ. Οὐ. τριακοσίους. οἷ 5ὶς 
οὐΐατα Αὑρ..) Π151 Ἰθοίοχθμι [αὶ 
ΘΟΏ]. 

α 
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τὸ πρῶτον ἔμελλε Πελοποννησίων ἔσεσϑαι, καὶ ἐς τὸν 
πόλεμον καθίσταντο. ἔλεγε δὲ καὶ ἄλλα, οἷάπερ εἰώϑει, 
Περικλῆς ἐς ἀπόδειξιν τοῦ περιέσεσϑαι τῷ πολέμῳ. 

9 » Γ - 3 » 3 Ω 
(ἀϑηναῖοι ἕκ τῶν ἀγρῶν ἀποφευγουσιν.) 

ιδ΄. Οἱ δὲ ᾿ἀϑηναῖοι ἀκούσαντες ἀνεπείϑοντό τε, καὶ 

ἐσεχομίξοντο ἐκ τῶν ἀγρῶν παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ 
, τ 3 5 -» - 

τὴν ἄλλην κατασκευὴν ἡ κατ᾽ οἶκον ἐχρῶντο, καὶ αὐτῶν 
τῶν οἰκιῶν καϑαιροῦντες τὴν ξύλωσιν' πρόβατα δὲ καὶ 

ὑποξύγια ἐς τὴν Εὔβοιαν διεπέμψαντο καὶ ἐς τὰς νήσους 
Η͂ - Ἀ ᾿ - 

τὰς ἐπικειμένας. 2. χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς, διὰ τὸ ἀεὶ εἰω- 
»- 3 » - ΄ 

ϑέναι τοὺς πολλοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς διαιτᾶσθαι, ἡ ἀνά- 
στασις ἐγίγνετο. 

(Παρέκβασις περὶ τοῦ τρόπου, ὃν τὸ πάλαι ἡ ̓ Δττικὴ φπεῖτο. 
Κεφ. ιε΄.) 

ιε΄. ἐξυνεβεβήκει δὲ ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου ἑτέρων 
- 2 , {3} τῷ 2. . ᾿ , μ 

μᾶλλον ᾿4ϑηναίοις τοῦτο. ἐπὶ γὰρ Κέχροπος καὶ τῶν 
’ ’ Βιϑ ᾿ μὴ ἡ " ᾿ 

πρώτων βασιλέων ἡ Δττικὴ ἐς Θησεὰαὰ ἀεὶ κατὰ πόλεις 

ἔδιν Τὴν ξύλωσιν]) [τὴν ἀπὸ ξύλων κατασχευήν. (λ. Κασσ. .)] 
σημι είωσαι ξύλωσιν" ἰδία λέξις τοῦ Θουχυδίδου αὕτη. --- 10, Ἢ 
ἀνάστασις ] ὴ μετοίχησις. (1. 4“0ὑγ.) 

ιε΄. 

ῬΑ, ΧΊΉΝΙ Κατασκευήν. Ἐν 
ψιὴπα. 8η. βάρ. Β85. (564 πο 
οοὐ, Β45.) παρ. ϑίθρῃ. παρασκ. 
Μα416. νιά. ποῖ. 
᾿Εχρῶντο οὐ. ΕἸ. 
Τρόβατα. Ε; προυατα. 
Ἐὔβοιαν. γὶμπά, Ἑὔοιαν. 
“Ἰιεἐπέμψαντο. Ἐ,. διέπεμψαν. 

Αὐ “μα {μπιθηέα ἐγαπϑηι 5 ΓαΤιῦ 

τϑοῖβ ἀϊοϊξατ διεπέμψαντο ὑπο- 
ξύγια, οἰδὶ τηθ6]}1 διαπέμπεσϑαι 
Δ᾽ 8 βἰσηϊ Ποδιοθ δἰλ] Ὁ 
δομποία, ἴῃ Τ6χ, ΟΥ̓. 

Καὶ ἐς. Καί οι. Ὦ., ἐς Τιϑιγ. 
Ε΄ Αὐ. ΟἾγ. δι. 

“Ὡς Αὐτοῖς. Ὁ. ἀξι οις. ϑ1ῖ6 οἰἴδπὶ 
Ι., 5ϑὰ αὐτοῖς 58. ν-. 8]. τδη. 

12. ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου] ἐξ ἀρχῆς. -- Ἑτέρων] Ἕλλη- 
νῶν." --- 18. Τοῦτο] τὸ ἐν ἀγροῖς δίαιταν ἔχειν. 
ἀντὶ τοῦ ἕως Θησέως. --- ᾿ἀεὶ κατὰ πόλεις) ἀδιαστάτως. ( 4ὐγ.})' 

14. Ἐς Θησέα] 

εἰ, Ῥα]. αἰεί. ΟΕ. 1. 1. Ρ. 911. 
δον ὑνλωνς ̓ἡπανάστασις Ξ5Ξοτῖὶ- 

ΡῬίπιπι οἰϊρί88. 1. ποῖ. 81 1, 9, 
Μιετανάστασις α. 16. (οἔ, Ἰηϊοτθα 
ἘΠ. Ῥ95δ2) 

σαν». ΧΡ. Ξυνεβεβήκει. Ψαῖ, 
συνεπεβεβήκει. Απιρ. αὐΐάθιι συν- 
εβεβήκει, 6 101] φιοααθ δηΐθα 
συνεπεβεβήπει ζιιϊθδδα ν]άἀδιαγ, 
4ιοα ογᾶϑαθ διπῦ {ΠΕ ΟΥ̓Δ 4ι.86- 
ἄδτ. 

Ἐπί. Οοἁ. ΒαΞ. ἀπό, εχ θπιθηᾶ. 
Πρώτων. συ. Μοβαα. ἄλλων, 

566 ἴῃ 1110 8}} δπιρηα. ἰπΐ, νϑυ8. 
σπιρώτων. 

᾽4εί. Ῥα]. συσβις αἰεί. 

ὅ 

10 
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3. οὐδ -» 4) ἣν , ἂν Α Φο δδ 
ἥειτο ; πρυτανεινὰ τξ ἑχουσα καν ἀρχοντας᾽ καὶ οποτε 

103, μή τι δείδειαν, οὐ ξυνήεσαν βουλευσόμενοι ὡς τὸν βα- 

10 

15 

σιλέα, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἕκαστοι ἐπολιτεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο" 
καί τινες καὶ ἐπολέμησάν ποτε αὐτῶν, ὥςπερ καὶ Ἐλευ- 

σίνιοι μετ᾽ Εὐμόλπου πρὸς ᾿Ερεχϑέα. 2. ἐπειδὴ δὲ Θη- 
σεὺς ἐβασίλευσε, γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυνα- 
τὸς, τά τε ἄλλα διεκόσμησε τὴν χώραν, καὶ καταλύσας 
τῶν ἄλλων πύλεων τά τε βουλευτήρια χαὶ τὰς ἀρχὰς, ἐς 
τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ἕν βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ 
πρυτανεῖον, ξυνῴκισε πάντας" καὶ νεμομένους τὰ αὐτῶν 
ἑκάστους, ἅπερ καὶ πρὸ τοῦ, ἠνάγκασε μιᾷ: πόλει ταύτῃ 

ἀυηδδαν) ἢ ἁπάντων ἤδη ξυντελούντων ἐς αὐτὴν, μεγάλη 

γενομένη, παρεδόϑη ὑπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα᾽ καὶ ξυνοί- 
κια ἐξ ἐκείνου ᾿ἀϑηναῖοι ἔτι καὶ νῦν τῇ ϑεῷ ξἕορτὴν δη- 
μοτελῇ ποιοῦσι. 8. τὸ δὲ πρὸ τούτου ἡ ἀκρόπολις ἡ νῦν 

1. ,Πρυτανεῖά τε ἔχουσα] πρυτανεῖόν. ἐστιν οἶκος μέγας, ἔνϑα 
αἱ σιτήσεις ἐδίδοντο τοῖς πολιτευομένοις. ἐκαλεῖτο δὲ "οὕτως; ἐπειδὴ 
ἐκεῖ ἐκάϑηντο οἱ Πρυτάνεις, οἱ τῶν ὅλων πραγμάτων διοικηταί. 
ἄλλοι δέ φασιν ὅτι τὸ πρυτανεῖον πυρὸς ἦν ταμιεῖον, ἔνϑα καὶ ἣν 
ἄσβεστον πῦρ καὶ ηὔχοντο. - Ὁπότε μή τι δείσειαν ] ἀντὶ τοῦ 
ὅτε μὴ εἰς φόβον. τινὰ ἔλϑοιεν καὶ κίνδυνον, οὐκ ἤοντυ πρὸς τὸν 
βασιλέα. -- ,.8: Αὐτοὶ ἕπαστοι]) καϑ'' αυτούς. - 5. Μετ᾿ Εὐμόλ- 
που] ἀφ᾽ οὗ Εὐμολπίδαι φυλὴ ἐν τῇ. ̓Δττικῇ. (. ᾿ὐγὸ - 10, Ξυνῴ- 
κισε] τὸ ξυνῴκισεν οὐκ ἔστιν ἐπὶ τοῦ ὁμοῦ ξυνοιπισϑῆναι ἐποίησεν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ μίαν πόλιν, τουτέστι μητρόπολιν, ἔχειν αὐτήν. Ἐ- 
14. Ἐξ ἐκείνου) ὁ δὲ μὴν ἐκεῖνος ὠνομάσϑη Πιεταγειτνιών. -- Τῇ 
ϑεῷ] τῇ ᾿ϑηνᾷ' ἀπφοςδιορίστως γὰρ οὕτω φασὶν οἱ ᾿4ϑηναῖοι, καὶ 
τὸν ᾿ἀπόλλωνω ὁμοίως. 

Πρυτανεῖά τε. ΤῈ οὐη. Τιϑαγ. 
; τα. Αγ. ΟἿ γ. 

ἄρχοντας. Ε]. ἀρχάς. Ἐ. ἀρ- 
χίας. 
Μή οπι. Μοβαιι. ΑΥ. 
μος (855. ΡΆ]. ξυνίεσαν. 
Ὡς. ΑΥ. 
τρνοϊνέῥοντο. τιρύν. Μιμα, 
ολίτευον, αιιοά 51 τηδίουθηι 

δαοϊογίταῖθπι Παρ ουθί, ἱρϑιυτη ἀ6- 
ἔθη αἱ ρόδββοι, ΟΣ, Τηᾶ. νοΥ}. Καὲ 
ἐβουλεύοντο ΟΠ]. ΑΥ. 
“Ποτὲ αὐτῶν. Βερ. ποτὲ καὶ αὖτ. 
“Ὥςπερ καί. Καί 66, ἐἀγμετὰ Ε.. 

τὰ, [)8η. 

: χώραν. Ἀν. Ομγ. Ὅλη, πό- 
λιν. 

Πόλεων ΟΠ, ΟΥ̓. 
ἐξυνῴκισε. ῬαΪ. ἃ ΡΥ. τ8η. ξυν- 

ᾧκησε. 
Αὐτῶν Ο455. ῬΑ]. ΟΥ. π1. ΑΥ. 

Ομγ. Υ]ρὸ (Πδδοκ, ΒΕΚΚ.) αὖ- 
τῶν. ΟΥ̓́, ΕΔΥΥ, αἸβοσαρ. δουρί, 
πὰ Ἐ ἔδει. 
Τῇ βεῷ ἑορτήν. Ο. ἕορτ. τῇ 

ϑεῷ. 
8. Τούτου. Ἀ6ρ. ἃ ΡΥ. πιδῃ. 

(πᾶπι ἀοίπαθ δπιθπάδί, τούτου) 
1ιδυν, Ἐς. ψΊη, τα. Ασ. Ομγ, ΠΏ δῃ, 
τοῦ, οΧ ργαθοδβαά. (δθϑίθγιμμι 6 

Ὁ) 
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οὖσα, πόλις ἦν, καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτὴν πρὸς νότον μάλιστα 
τετραμμένον. 4. τεκμήριον δέ" τὰ γὰρ ἱερὰ ἐν αὐτῇ τῇ 
ἀκροπόλει καὶ ἄλλων ϑεῶν ἐστὶ, καὶ τὰ ἔξω πρὸς τοῦτο 
τὸ μέρος τῆς πόλεως μᾶλλον ἵδρυται, τό τὲ τοῦ Ζιὸς τοῦ 
᾿Ολυμπίου, καὶ τὸ Πύϑιον, καὶ τὸ τῆς Γῆς, καὶ τὸ ἐν 
Δίωναις Διονύσου, ᾧ τὰ ἀρχαιότερα. Ζιονύσια τῇ δωδε- 
κάτῃ ποιεῖται ἐν μηνὶ ᾿“νθϑεστηριῶνι, ὥςπερ καὶ οἱ ἀπ᾽ 
᾿ἀϑηναίων Ἴωνες ἔτι καὶ νῦν νομίζουσιν. ἵδρυται δὲ καὶ 
ἄλλα ἱερὰ ταύτῃ ἀρχαῖα. δ. καὶ τῇ κρήνῃ τῇ νῦν μὲν, 
τῶν τυράννων οὕτω σχευασάντων, ᾿Εννεακρούνῳ καλου- 
μένῃ, τὸ δὲ πάλαι, φανερῶν τῶν πηγῶν οὐσῶν, Καλ- 

ι 
8. Πρὸς τοῦτο τὸ μέρος] τὸ νότιον. ΞΘ ΙΒ 8 Τῆς] τῆς 4η-- 

μητρος. -- Ἐν “ίμναις) «ίμναι τόπος ἐν τῇ ἀκροπόλει τῶν ̓ 4ϑη- 
νῶν. ἐυ Παΐ ἀρχαιότερα ] ἀρχαιότερα εἶπε, διότι ἔστι καὶ νεώ-- 
τερὰ ἄλλα. (1. “4ὑγ.) --- Τῇ, “δωδεκάτῃ τοῦ μηνός. ( 40γ. γετοῦν 
Καὶ οἱ ἀπ᾽ ᾿Ἄϑην. 1 καὶ οἱ ἄποικοι τῶν ᾿᾿ϑηναίων. (2. “40γ.) -- 
8. Νομίξουσι) χατὰ νόμον ποιοῦσι. (λ. 40γ. ) - 9. Ταύτῃ] πρὸς 
νότον. (40γ.) --- 10. Τῶν τυράννων] τῶν Πεισιστρατιδῶν. --- 11. 
Τῶν πηγῶν] τῶν ἀναδόσεων τοῦ ὕδατος. --- 

ἀἰβουμηῖη8., ιιοα ῬΥΟρΡΥΪΘ ἱπὶου 
“πρὸ τοῦ οἷ πρὸ τούτου 5ἰδἴιθη- 

αι 510, νἱᾶ. Βαίτ, δα Ῥ]δΐ. 
ΑἸΟΙΡ. ἣ α, 14. 

Νότον. “φψιίϊοτιεπι πανιὰ ἄτι 16 
Εὐγοσα ἱπιθγργοίαϊι5 δοὲ 4118. 
Οἵ, 1. 2. ρ. 940. 

4. Ἱερά οἴχ. 6. 

Καὶ ἄλλων. Οοά. Β45. τῆς τε 
᾿ἀϑηνᾶς καὶ ἄλλων. "ἃ ΧΡ] Ιοδι- 
ἄμ νἱπν ποῖ. ἄλ 
Μάλλον ἀδ6. ΑΥ. ΓΝ Ὠδη. 
«ίμναις. Α΄. ΟἸγ. “ίμνῃ. Αἱ 

νἱᾶ, 1. 2. ». 2341. Ο.. Ροῖτι8 “ἽἜη- 
ὠναις οἷ Ζιονυσίου, 51 νϑχᾶ ἰγ8- 
αἰν Οα1]. 

᾿Ανϑεστηριῶνι. ἐᾷ ̓ ἀνϑετηριῶνι. 
Τιαιιν. ᾿ἀνϑεστερεῶνι. Νἱηα. ᾿ᾶν- 
ϑεπηριῶνι. 
᾿4π᾿ 'ἡϑην. ᾿4π᾿ οὔι. Αγ. Οἢγ. 
Ἔτι καὶ νῦν. Ἀδρ. ἔτι νῦν 

(φιοά. νῦν ἔτι ἀϊοεχθίιι). ΤΠΆΥΡ. 
ϑΊθρῃ. μέχρι καὶ ν. 

Ταύτῃ ἀρχαῖα (455. Ατρ. Ὁ, 
Ἐ᾿ ῬΑ]. 11, αι. Η. Ἀ6ρ. (6.) Οτ. 

Ὥ. Ἰιαῦ. Β ΞἘΐν ΑΕ 
ΑἸ. ΕἸοΥ. Βα5. Ηδϑοῖκ. 
ψυὶρο ἀρχαῖα ταύτῃ. 

5. Σκευασάντων. Ο. Ἐ, Ὁ. Ηε- 
5.90. (ἴὰ Ἐννεάκρουνος) κατα- 
σπευασάντων. ατοα υἰηπ16. τιϑὶ- 
ταῖσι θ᾽ 1 ΠΡ1.5 νουρῖ, εθα 
Ἰητογργθίδεϊοπθιη γραοϊθι, Ὠ, 1. 
ἐρλ Αν εἶνῳ, τ ΤΠ δι. Μιμα. 

«ΑΥς ΟἾσ. ἤδη. ΑἸὰ. ΕἸοῦ. Β85. 
ἐὰν τ ϑῖθρ}, πι8]6 χελευσάντων. 

ΟἸγ, Ὠδπ. 
Βεκκ. 

Τὼ πο. σκευασάντων --α ἐκείνῃ 
τε ἐγγύς ἀο. 

Φανερῶν. ΟἿ, ποῖ. 

“Τῶν πηγῶν οὐσῶν. ΟἸγ. οὐ 
οὐσῶν τῶν πηγ- 

Καλλιρόῃ. Καλλιῤῥόῃ εχ Ἀόρ. 
οἱ Οἷιν. βουίρϑιε Οοιι]., αιθπῖ 
βου διως Ηδδοκ, δὲ οππὶ, ΓΕ 
ΒΘΚΚ. Νὸβ μὰ ποηλΐηθ ρΥδοῸ 
Τουγηδηλ ἩΘΧΑΠΊΘ ΤῸ δρι ΟΥ̓ 61 δ 
Ἰοῖσθ ῥ]υυ να ΠΠΡΥ15. 518}}}}}- 
ἰδγ ἀθϑούθυθ πο]ιΐπιιδ5. ΟἹ, Γ᾿ 2. 
». 944. Ῥα]. Καληρόῃ. Αγ, Καλ- 
λιρόῳ. 
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. σθαι. 

ΕΤΟΌΣ 4. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. ιε΄. ις΄. 357 

λιρόῃ, ὠνομασμένῃ, ὀκείνῃ τε ἐγγὺς οὔσῃ τὰ πλείστου 
ἄξια ἐχρῶντο, καὶ νῦν ἔτι ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου πρό τε γα- 

μικῶν καὶ ἐς ἄλλα τῶν ἱερῶν νομίξεταν τῷ ὕδατι χρῆ- 

6. καλεῖται δὲ διὰ τὴν παλαιὰν ταύτῃ κατοίχησιν 

καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε ἔτι ὑπὸ ᾿4ϑηναίων πόλις. 

([2ϑηναῖοι ἄχϑονται τοὺς ἀγροὺς ἀπολείποντες) 

ις΄. Τῇ τε οὖν ἐπὶ πολὺ κατὰ τὴν χώραν αὐτονόμῳ 
οἰκήσει μετεῖχον οἵ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ ἐπειδὴ ξυνῳκίσϑησαν, 
διὰ τὸ ἔϑος ἐν τοῖς ἀγροῖς ὅμως οἵ πλείους “τῶν [τε] 

ἀρχαίων καὶ τῶν ὕστερον μέχρι τοῦδε τοῦ πολέμου παν- 
οἰκησίᾳ γενόμενοί τὸ καὶ οἰκήσαντες, οὐ ῥᾳδίως τὰς με- 
ταναστάδεις ἐποιοῦντο, ἄλλως τὲ καὶ ἄρτι ἀνειληφότες 

! 

1. ᾿Εγγὺς οὔσῃ] τῆς ἀκροπόλεως δηλονότι. -- Τὰ πλείστου 
ἄξια ἐχρῶντο] λείπει ἡ εἴς, ἵν᾽ 7: εἰς τὰ πλείστου ἄξια. τὸ δὲ 
ἑξῆς. τῇ πρήνῃ τὰ' πλείστου ἄξια ἐχρῶντο. -- 8. Καὶ ἐς ἄλλα τῶν 
ερῶν] καὶ γὰρ ὁ γάμος ἱερός. --- 4. “ιὰ τὴν παλαιὰν ταύτην] 
τὴν εἰρημένην δηλονότι. 

ἐφ΄. 6. Τῇ τε οὖν] ἘΞ ἐπανάληψις. (4ὐγ.) ἀντίπτωσις, ἀντὶ 
τοῦ τῆς τὲ οὖν. (1. 40γ.) --- Αὐτονόμῳ οἰκήσει] αὐτονόμου οἰχή- 
σεως. (λ. Κασσ. 4ὑγ. )- 7. Ξυνῳκίσϑησαν] εἰς μίαν πόλιν συνῆλ- 
ὅν. (λ. Κασα. 47Ὁγ.) --- 9. Πανοικηαίᾳ  πανοικηασίᾳ καὶ οὐ πανοι- 
κίᾳ λέγεται. 

Ομ, δι. οἷ βΡαΥ σδ βουῖρι. γάρ. 1)6 ἀα- ᾿βνομασμένῃ. ΑΥ. 
{ἶἰνο οἵ, ποῖ. καλουμένῃ. 

᾿Εκείνῃ. .. ἈΡ[1π5 ντἀθίπτ ἐκεῖ- 
νοι.“ ΒΕΚΚ. 

Τὰ πλείστου ἄξια. ..1ὰ ΒΡ. 
δΊΡΟΥ Ππᾶθο ψουΡρα πιᾶπιὶ νοι αβῖα 
δογίριιπι οὐαΐ εἰς, εὖ ἴπ Οἱ 88. 
χθο, ἤδη. λείπει εἰς, ΜΠΠῚ να] 
ἄσγτα νἱάθίαῦγ πᾶθς 6]]10 515," 
ΘΚ, Αἱ νὰ, Μαῖα. ξ, 418. 
ποῖ. 4, Τὰ πλεῖστὰ ἄξια Καὶ. Ε. 
Πρό τε. Βι65. πρός τε. 
6. Καλεῖται δέ. “4ὲ (6. ΟΥ, 
Ταύτῃ ΟΔ55. Απρ. Ο. Ἐ. ῬΔ]. 

1ι. δι, Βιβα. (6.) Βεκκ, ψυ]ρὸ 
(6 Ηδβοῖς,) ταύτην. Οἔ, Καὶ, 
ὧδ ἀν τἀν τ εν 

Ὑπὸ ᾽άϑην. Τία (δ55. Απρ. 
Ἐς ῬΕΙ͂ Ὀπ σε, Μοξαιι. ψι]βοὸ 
(Ηδδοκ, ΒῸκκ.}) ὑπ᾽ ᾿ά4ϑην. 
ΣΟ». ΧΥ͂Ι, Τῇ τε. Οτ. τῇ σε, 

Ἐπὶ πολύ. Ἔπί 85. ν. οϑδᾶ, 
ταδη, Ὦ. 

Τὴν χώραν, Τὴν ἀθ6. οἱ Υ66. 
τήδη. δα ας, θα. (6.) 

ἹΜετεῖχον. ϑάρτα μετεῖχον ἱπ 
Οτ. βου ίταῦ μεσοικέων. 

Οἱ ᾿άϑην.. Οἱ οτι. Ε]. 
Τῶν τε. ΤὲΣ ἀ6. (855. 8 Ρυ. 

τήδη. ( ἀοίημαθ δαβουριὶ.) αὶ. 10, 
γαῖ. Ασ. Ομγ. δ. Βεκκ. 

Πανοικησίᾳ. Ο. Ὁ. Ἐ,, πανοι- 
κεσίᾳ, ἴπ 1). ἰαηθη ἢ 8. Ἑ θϑᾶ. 
π8. 5. Πανοιπησίᾳ --- οἱκήσαν- 
τες Τποπ. Μαρ., φαϊ πανοιπε- 
σίᾳ 5οΥθοῖῦ, κ}1 ΠΡᾺ γϑοθηΐο- 
γ65.““ ὙΥΝΑΘ5. ,Οἔ, δὰ ΠΙ, 57. 

Μεταναστάσεις. Αιιξ. (ά 4ιο 

νὰ Υ60. ΠΊΔ1], ΒΡ βου, ) ΟἹ. Ὁ. 
ΠΏ δι. μεταστάσεις. ἴμαιγ, Ε,, ἀνα- 
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τὰς κατασκευὰς μετὰ τὰ Μηδικά" 5. ἐβαρύνοντο δὲ καὶ 
χαλεπῶς ἔφερον οἰκίας "τε καταλιπόντες “ καὶ ἱερὰ, 

ἃ διαπαντὸς ἦν αὐτοῖς ἐκ τῆς κατὰ τὸ ἀρχαῖον πολιτείας 
πάτρικ, δίαιτάν τε μέλλοντες μεταβάλλειν, καὶ οὐδὲν ἄλλο 

ἢ πόλιν τὴν αὐτοῦ ἀπολείπων ἕκαστος. 

(Ἐν τῷ ἄστει κακῶς διαιτῶνται.) 

ιζ΄. Ἐπειδή τε ἀφίκοντο ἐς τὸ ἄστυ, ὀλίγοις μέν τι-͵ 
ιν ὑπῆρχον οἰκήσεις καὶ παρὰ φίλων τινὲς ἢ οἰκείων 
καταφυγή" οἵ δὲ πολλοὶ τά τε ἔρημα τῆς πόλεως ᾧκη- 
σαν, καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἡρῷα πάντα, πλὴν τῆς ἀκρο- 
πόλεως, καὶ τοῦ ᾿ἘΕλευσινίου, καὶ εἴ τι ἄλλο βεβαίως πλῃς 
στὸν ἤν" τό τε Πελασγικὸν καλούμενον τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρό- 

πολιν, ὃ καὶ ἐπάρατόν τὲ ἦν μὴ οἰκεῖν, καί τι καὶ Πυ- 

ϑικοῦ μαντείου ἀκροτελεύτιον τοιόνδε διεκώλυε, λέγον 

1. ᾿Ἐβαρύνοντο] καλῶς εἶπεν ἐβαρύνοντο. οὐ δεῖ γὰρ λέγειν 
ὅτι ἐβαροῦντο, ἢ βαροῦμαι, ἢ βαρούμενος, οὐδὲ ἄλλην τινὰ κλί- 
σιν ποιεῖσϑιαι τοῦ βαροῦμαι ῥήματος " ἀλλὰ βαφύνομαι, καὶ βαρυ- 
γόμενος, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως ἱκλινόμενα. (λ. Κασσ. 40γ. τε 

εξ. 6. ᾿Ολίγοις μέν τισιν) τοῖς πλουσιωτέροις. - 7. Ὑπῆρχον 
οἰκήσεις } ἐδίᾳ ,δηλονότι. - ὃ. Τὰ τε ἔρημα] τὰ ὀλιγάνϑρωπα. -ο 
10. Αλειστὸν ἦν] πανταχόϑεν Ἀλείεσάγαι ἠδύνατο. -- 11. Τὸ τε Πε- 
λασγικὸν καλούμενον οἱ γὰρ Πελασγοὶ αὐτὸ οἰκήσαντες, ἐπεβού- 
λευσαν τοῖς ̓ Αϑηναίοις" οὺς διώξαντες πάλιν οἱ ᾿λἀϑηναῖοι κατηρά- 
σαντο τὸν τόπον μὴ οἰκισϑῆναι. --- 138. ᾿Δκροτελεύτιον τοιόνδε] κα- 

στάσεις, τι ο. 14. 868 πο]ϊ αιϊ4- ἊἊἪ οἵκ. Ἤ ομι. Ἐ.. 
4 δπὶ ταϊΐατθ, Υἱα, 101 πχοῃϊίδ. Καταφυγή. νιηά. ἀαξαϊρμιν 

2. Καταλιπόντες. Μίηα, κατα- Τά τε. ΤῈ οἵη. 1. 
'Ὥικησαν. Τιαιγ. οἴκησαν. 
Κλῃστόν. Δπτο ΘΟ]. κληϊστόν. 

(455. Αἰιρ, ΟἹ. Βιορ, τη ΝΜ οβαιι, 
ΑΥὐ. ΟἸγ. τ, δὲ Βακὰ ἀι]ῖθ 
ῬΙοσίψιιθ Ῥανυ. δὲ [τὸΦ χλειστόνν 
«πο σϑοθρόσιμν ΟΘοι}]. Ηδδοκ, 

λείποντες, χιιοὰ Ρῥ]ασθὶ ον 56- 
ααθη δ. ΡΑΥΠοΟ, δὲ αιοὰ ποῖ 
δΘρτθ Τουθραπὶ, αυδα γχϑ]ϊαιο- 
γχαηΐ, ρα ἑηνῖι το] αερδμς. 

Οὐδέν. ναὶ. οὐδέ. 
Αὐτοῦ. Βιου. ΑΥτ. ΒΟΙΕ. αὑτοῦ. 

ὙΠ, ἙατΥ. ἀἴβοτθρ. βουρε. 
᾿Δπολείπων. Ῥαϊ. 1,αττ΄. Ε.. ἀπο- 

λιπών. ίοκαιι.. ἀπολείπειν. 
“Ἕκαστος 5. ν. 81]. τηδιι. Ο. 
Ολρ. ΧΥΠ. Ἐπειδή τε (458. 

Π. Ε΄ Ραᾳ]. 1 αι, Η. μεσ. (6.) 
Π.1. ΒΕκκ, Ψαϊρο (6ὲ Ηδδοκ.) 
ἐπειδὴ δέ. 

Τινάς. Ἐς τινῶν. ΟΥ. οχ ἐπιθπᾶ, 
τισί. 

ΒΕΚΚ. Τὰ Ο. κληστόν. ῬΑ]. κλῇ- 
στον. ὕπαθ ἔδοῖ!α χλῃστόν οταϊ- 
ἀπγ, αυσοα τιδιι5 ΤΈΡΟ, Ροβίι]αῖ, 
νᾶ ΖΑ. Ῥ..919. 88 

Πελασγικόν. Ε. Πελαγικόν, δ 
ΓΝ ὁ 
Ὑπό. Οοά. Βα8. ὑπέρ. 
Ὃ καί. Ού. ὅ τε. 
Τοιόνδε διεκώλυε. Ε. διεκώλυε 

τοιόνδε. 



δ ἀλλὰ διὰ τὸν πόλεμον ἡ ἀνάγκη τῆς οἰκήσεως" 

ΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. ιξ. 89 

ὡς ,»»,τὸ “Πελασγικὸν ἀργὸν ἄμεινον“, ὅμως ὑπὸ τῆς 
παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξῳκήϑη. (9. καὶ μοι δοκεῖ τὸ μαν- 
τεῖον τοὐναντίον ξυμβῆναι ἢ προςεδέχοντο" οὐ γὰρ διὰ 
τὴν παράνομον ἐνοίκησιν αἵ ξυμφοραὶ γενέσθαι τῇ πόλει, 

ὃν οὐκ 
110. ὀνομάξζον τὸ μαντεῖον προήδει μὴ ἐπ᾿’ ἀγαϑῷ ποτὲ αὐτὸ 

10 

κατοικισϑησόμενον.) 8. κατεσκευάσαντο δὲ καὶ ἐν τοῖς 
πύργοις τῶν τειχῶν πολλοὶ, καὶ ὡς ἕκαστός που ἐδύνατο. 
οὐ γὰρ ἐχώρησε ξυνελϑόντας αὐτοὺς ἡ πόλις, ἀλλ᾽ ὕστε- 
ρον δὴ τά τε μακρὰ τείχη ὥκησαν κατανειμάμενοι, καὶ 
τοῦ Πειραιῶς τὰ πολλά. 4. ἅμα δὲ καὶ τῶν πρὸς τὸν 
πόλεμον ἥπτοντο, ξυμμάχους τε ἀγείροντες, καὶ τῇ Πε- 
λοποννήσῳ ἑἕχατὸν νεῶν ἐπίπλουν ἐξαρτύοντες. 5. καὺ 
οἵ μὲν ἐν τούτῳ παρασκευῆς ἦσαν. 

λῶς τὸ ἀκροτελεύτιον ἀντὶ τοῦ τὸ ἄκρον, τὸ τέλος τοῦ στίχου. πα- 
λεῖται δὲ καὶ ἄκρον ἡ ἀρχὴ τοῦ στίχον. --- 8. Πρφορεδέχοντο ] ἐνό- 
μιξον. (3. 40γ.) - 7. Κατεσχευάσαντο ] κατασκευὰς ἐποιήσαντο. (λ. 
4ὑὺγ. }ΡῈ οἴκημά τι. ἢ ἀντὶ τοῦ κατέλυσαν τὰ σκεύη " ὧν ἐναντίον 
τὸ ἀνεσκευάσαντο. ( Βασ.) --- 10. Τά τε μακρὰ τείχη ] ἐπάνω τῶν 
τειχῶν, (40γ.) 

“Πελασγικόν. ΤιΔῸΥ, φῆ νν ἐμή 
ΟΣ 1. 2. Ρ. 245. 
Καί τι. Τι5. καί τοι. 
᾿“ργόν. γαϊ. ἄργος (ν-᾽4ργος.) 
᾿Εξῳκήϑη. Ἐ΄. ῬΑ]. τπαγρ, ΑἸ, 

Ψῖμα. ̓ ἐξῳκίσϑη. Ῥαυϊο δητθ Ροβὲ 
ἄμεινον δῖα Ηδαοὶς, ρβϑβϑ51η18 

οΡαποίππι ἸΘροθ δία. 

φ, Καί μοι δοκεῖ. Τ᾽ οἴδπι Ππδπα 
Ῥᾶγαργ., 40 ΟἸΑΥ αι 5. ἀΥριιπιθη-- 
Ἰαιϊϊουἶδ ΠΘΧιῖβ ρραγθαῖ, 1η ρᾶ- 
ταπι]θβίπι γαθρΊηιι18. 

Τὸ μαντεῖον τοὐναντίον. ἐν 
τοῦν. μαντ. Β. τοῦν. δὺ ὃς 
Ἤ: Ναὶ. Τὶ, ἧ. 
Προςεδέχοντο, ῬΑ]. ἐπα. πιᾶΥρ. 

ΑἸά. Ψίπαν, προφεδέχετο.. 
᾿Ενοίκησιν. Ο. Ε΄. οοα, Β45. ΟΥ̓́, 

πγᾶτρ, ϑίθρῃ, οἴκησιν. 
Ὅν. ῬΑ]. 1, Ναὶ. Η. Β85. οοὰ, 

ΟΥ. ΤΠ ΔῸΥ, ὃ, 
᾿Ονομάζον. 1 αι. ὠνόμαζον. 
Ποτὲ οπι. ἘΞ. 
Αὐτό. ῬΑ]. Τιδὰγ. αὐτῷ. 

Κατοικισθησόμενον. Θ΄. κα- 
᾿ 

τοιχησϑησομενον. 
8. Κατεσκευάσαντο. [πιι}1}}15 

Ῥα]μπιθυϊ οοπίθοίαχα κατεσχηνώ- 
σαντο. Υἱα, ποῖ. Ῥζύο κατεσκη- 
νώσαντο ΤΠπιιογαϊ46ς5 ἐσκηνήσαν- 
το αἰχίββει. Ψ1ὰ. οἂρ. 52. Μίοχ 
Ρτο ἐδύνατο Ε'. ἐδύναντο. 
'Ὥικησαν. Μοβαι. ᾧκισαν. 
Πειραιῶς .ΟΧ (455. Δαρ. (ΟἹ. 

Βερ. Μοβαι. Αὐ. ΟἾΥ, Ῥυΐπιιβ 
Οο.1]. γϑϑεϊθαϊ!, σαοσαχῃ ΡᾺ]. 
ῬΙοσίψαθ Ῥαυσ. οἱ 1. ἔδοοΥθ νἱ- 
αἀθηΐατ, ῬΥϊὰ85 Πειραιέως; πὶ Ο, 
Ἐς, (41 ἸΠδιρ 6. τοῦ ομ.) Πιϑαγ, 

ΟΥ, 18, 7. Ιῃ. 1. Πειρεως; αἱ 5. ε 
81. τῇδ. 

4, Τὸν πόλεμον. Τόν 46. Ατ. 
αὔτ. Π8η. 

᾿Δγείροντες. Ἐ,, ἱπά, Ατ, ΟΒγ, 
Ὠ δῃ. ἐγείρ. 

ΜΝεῶν ἐπίπλουν ἐξαρτ. 593) δι, 
ἴῃ ἐπίπλους. οἵ Ἰορὶς νηῶν 1ο- 
πΐοο πιοχϑ."6 ΝΑ 55,.,, Επίατ ΟἿ. 



. 

40 ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 

(γ΄. Οἱ Πελοποννήσιοι, Οἰνόης πρῶτον πειράσαντες, ἐς τὴν ᾽άττι- 

«ἣν ἐςβάλλουσι. καὶ μέχρι ᾿ἀχαρνῶν προελϑόντες; καὶ τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων ἀπειπόντος τοῦ Περικλέους ἐς μάχην οὐκ ἐπεξελϑόντων, 
τῆς γῆς ἔτεμον. --- Κεφ. κβ΄. Πᾳῶτον μὲν οὖν μέχρι Οἰνόης 

προέρχονται. Σχολαιότης ᾿Δρχιδάμον. Κεφ. ιη΄.) 

Ὃ δὲ στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προϊὼν ἀφί- 
κετο τῆς ᾿ἀττικῆς ἐς Οἰνόην πρῶτον, ἧπερ ἔμελλον ἐς- 
βαλεῖν. χαὶ ὡς ἐκαϑέξοντο, προςβολὰς παρεσχευάξοντο 
τῷ τείχει ποιησόμενοι μηχαναῖς τε καὶ ἄλλῳ τρόπῳ." 2. 
ἡ γὰρ Οἰνόη. οὖσα ἐν μεθορίοις τῆς ̓ “ττικῆς καὶ Βοιω- 
τίας, ἐτετείχιστο, καὶ αὐτῷ φρουρίῳ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι ἐχρῶν- 

το, ὁπότε πόλεμος χατ αάβοι. τάς τἜὸ οὔν προρβολὰς εὐ- 

τρεπίξοντο;, καὶ ἄλλως ἐνδιέτριψαν χρόνον περὶ αὐτήν. 
8. αἰτίαν τὲ οὐκ ἐλαχίστην ᾿ἀρχίδαμος ἔλαβεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
δοχῶν καὶ ἐν τῇ ξυναγωγῇ τοῦ πολέμου μαλακὸς εἶναι 
καὶ τοῖς ᾿ἀϑηναίοις ἐπιτήδειος, οὐ παραινῶν προϑύμως 

πολεμεῖν" ἐπειδή τε ξυνελέγετο ὁ στρατὸς, ἥ τε ἐν τῷ 

εή. 9. Ἐς Οἰνόην] Οἰνόη δῆμος τῆς ̓ Δττιπῆς;, ὅριον, οὖσα ̓ 4ϑη- 
ναίων καὶ Βοιωτῶν. -- 4. Τῷ τείχει] τῆς Οἰνόης. - 9. “π᾿ αὐτοῦ} 
τοῦ βράδους. --- 10. “οκῶν] νομιζόμενος, (1. 4ὑγ.) ---- Ἔν τῇ ξυνα- 
γωγῇ } ὅτε ἀπέτρεπϑ τὸ πολεμεῖν. 

Ὡᾶνο5 αἰοϊδ ρΥὸ σθηΐη. Ια. 
Δηΐν, ο. 95. ΨΝΙάθίαΥ δα 5:6 Τὶ. 
ΟὐΟτουγαθᾶβ ο. 95... ὨΌΚ, ϑα, 
ν]ο586. ρν΄ νεῶν. Ν πππηουιιπι 
4υαΙη 18 9 ΘΠ ΑΥ̓ 1 ΠῚ Ὡοΐδη5 ΟΥ̓ 

ντἹάθειτ ὁχ βθαι. νεῶν.“ ΘΟΤΎΗ. 
ῬΒάνοΟΥ. ΡΊθηθ ἑκατὸν πεντήκον- 

τὰ νηῶν. Ο. ἐπίπτουν, 568 τ 

δα. χπδη. ᾿χιϊαΐσ ἴῃ 1. 

ΟΑρΡ. ΧΥΠΠ. Ὃ δὲ στρατὸς 
τ-- ἐςβαλεῖν. Ὁ. οσππὶ δαάιπιοῖξ 
διχᾶ, τη ἀφίκετο.“ ΥΥΑΒ5.,,564 
οὐδ Ππᾶθς τῶν Πελοπονν. 
σιροϊών δὲ πρῶτον, εἰ ρύο ἐς; 
εἰς, Ῥύο ἐςβαλεῖν, εἰςβαλεῖν πο- 
λει. Αὐἀάϊτ ἀεῖϊπάθ δια ἀθ 
βυηΐαχὶ. σιοα βαὶΐβ οὈβουχι 
φ51. “ Ὀυκ. ἡ» 1, ποῖα 5. Ὡτ- 
ἰαχίη, οὕτω φησὶ Θουκυδ. τὴν 
σύνταξιν, «ιοὰ ἃ 5] ΠΡΌΪ]ΑΥΙ ἀφί- 
πξξο ἴταηε!! δά Ρ᾽ γα θπὶ ἕμελ- 
λον.“ ΟΟΥΤΙ. Ῥχὸο στρατός 

Μοβσα. στρατηγός» Ῥτοὸ πρῶτον 
ΑΥ. τὸ πρῶτ. 

Ποιησόμενοε μηχαναῖς. ΑΥ. 
ΟἸιγ, )8η. ποιησάμενοι μηχανᾶς. 

ῷ. Μιεϑορίοις. Οοά, Βαᾶ5. μὲ- 
ἁορίῳ. 

Καὶ Βοιωτίας οπι. 1. , 
Εὐτρεπίξοντο Ταῦτ. Μυϊσο 

(Ηδδοκ. Βεκκ.) ηὐτρεπ. Ια, 1. 
1. 3278 
«Χρόνον. Ἐτγιξίτα στενά δὲ πο- 

λύν ἀοβτάργαι δῖθρι, 1. ποῖ. 
8. 4ἐἰτίαν τε. Ὁ. Τιαῦγ. Ἐς. ΑΥ, 

ΟἸγ. αἰτίαν δέ. ᾿ 
Καὶ ἐν. Ὁ. Ἡ. Ναῖ. καὶ τὰ ἐν. 
᾿ Ἐπειδή τε. ΤῈ 6. 1)8}, 
«Ἥ τε --- αὐτόν. ἡ] μαπ ας δ, 

Δπ σχολαιότερον, οἱ ἡ δέ, δ᾽ γε- 
φομ. ἐπιμονή, εἰ καὶ ἡ κατὰ τὴν 
Ἰορσῖε, ροβίζιγα μαι πη ρυόθδπη- 
ἀδ.“ νΥνΑ 88, 868 ἴη ἐδ] 1015 πι}}ἃ 
δταηιηγαιϊοῖὶβ ἢ 465. Ὑ1α, ἀθ Ατι. 
ΟΥτ. 80. Ὑπας, ο. 8. 

8 
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᾿Ισϑμῷ. ἐπιμονὴ γενομένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην πορείαν ἡ 

δχολαιότης διέβαλεν αὐτὸν, μάλιστα δὲ ἡ ἐν τῇ Οἰνόῃ 
ἐπίόχεσις. 4. οἵ γὰρ εὐδρλ μων ἐφςεκομίζοντο ἐν τῷ χρόνῳ 

τούτῳ, καὶ ἐδύχουν οἵ Πελοποννήσιοι, ἐπελθόντες ἂν 
ὅ διατάχους, πάντα ἔτι ἔξω καταλαβεῖν, εἰ μὴ διὰ τὴν 

ἐκείνου μέλλησιν. 5. ἔν τοιαύτῃ μὲν ὀργῇ ὁ στρατὸς τὸν 
᾿Αρχίδαμον ἐν τῇ καϑέδρᾳ εἶχεν. ὃ δὲ προρδεχόμενος, 
ὡς λέγεται, τοὺς ᾿Αϑηναίους, «τῆς γῆς ἔτι ἀκεραίου οὔ- 

ὅσης, ἐνδώσειν τι, καὶ κατοκνήσειν περιϊδεῖν αὐτὴν τμη- 
τὸ ϑεῖσαν, ἀνεῖχεν. 

(Ἐςβαλόντες ἐς τὴν ᾿Δττικὴν μέχρι ᾿Δἀχαρνῶν προχωροῦσιν.) 

ιϑ΄. ᾿Επειδὴ μέντοι προςβαλόντες τῇ Οἰνόῃ, καὶ πᾶ- 
σαν ἰδέαν πειράσαντες, οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, οἵ τε ᾿49η- 

ναῖοι οὐδὲν ἐπεκηρυκεύοντο, οὕτω δὴ ὁρμήσαντες ἀπ᾽ 
αὐτῆς, μετὰ τὰ ἐν Πλαταίᾳ τῶν ἐξελθόντων Θηβαίων 

τι γενόμενα ἡμέρᾳ ὀγδοηκοστῇ μάλιστα, τοῦ ϑέρους ΡΟΣ. πξ΄. 
τοῦ σίτου ἀκμάζοντος, ἐξέβαλον ἐς τὴν ᾿Αττικήν. ἡγεῖτο ὁ τῷ Χο 

υλα΄. μ. 

Ἧς ᾿Επιμονή ] ἀργία. (λ. .4ὐγ.) -- Ἐπιμονὴ γενομένη] ὅτε τὸν Ἰουλ.ς΄. 
Ἱελήσιππον ἔπεμψε. - 2. ᾿Ἐπίσχεσις ] ἀργία. (ἃ. 40γ. πε 8. Ἔν 
τῷ γρόνῳ τούτῳ] τῆς βραδύτητος δηλονότι. --- 5. Διὰ τὴν ἐκείνου 
μέλλησιν] ἐβράδυναν δηλονότι. [18 4υγ. ) - 7. Ἔν τῇ καϑέδρᾳ] τῇ 
ἀργίᾳ τῆς πολιορκίας δηλονότι. (1. 40γ.) --- 10. ᾿Ανεῖχεν αὐτοὺς 
δηλονότι. (λ. 40γ.) 

ιϑ΄. 11. ασων ἐδέαν πειράσαντες] πάσηξβ ἰδέας πούσβεαη πεῖ- 
ραν ἐπαγαγόντες. (1. 40γ.) 

᾿Επιμονή. Ἐ.. ἐπι, οτα. μονή. 
Καὶ κατά. Καί οπι. Τιδτῖγ, Ἐ', 

μπατά Αὐ. Οἴγ, ἴ.8ιη., 1 4ιιο 
ἀεῖυἀθ ὑγοὸ κατὰ ἰπΐ, νϑῦβ. βουὶ- 
Ῥάπι εἰς. 

“Διέβαλεν. θυ. Μοβαι. διέβαλ- 
λεν. 

4, Ἔτι ἔξω. Ω. Ἐ. ἔξω ἔτι. ΟΙ. 
Μοβαι. τὰ ἔξω. ὶ 

ΚΚαταλαβεῖν. ΟΥ. λαβεῖν, 568 
Θηγθπά. χαταλαβ. 

Μέλλησιν. Ο. μέλησιν. 

5. Εἶχεν. ΑΥ. Οδγ. εἶχον. 

᾿Δκεραίου. ΟΥ. ἀκεραίας. 
Καὶ κατολν. τμηϑεῖσαν. 

» ΤΒοπ. Μαρ. ἴπ βούλομαι ἘΡ, 
165.}1, 411 μὴ κατοῖν. γ0 8186. ὁ 
ὙΥΑ55, ὙΠοπιᾶθ βουϊρ τ ιγ δ πα τ]- 
τυιπὶ Θϑὲ Ρ]ΔΟΈγΘ μοι 558 Γμενθ5- 
αυϊο. 

ὍΑν», ΧΙΧ. Οἵ τε. Ε. οὔτϑ. 
᾿Επεκηρυκεύοντο. Ν αἱ. 11. 1)8Π. 

ἀπεχηρ. Ὁ. ἐπεχη (οῦ 5. ν.) κώ- 
οντο. 

᾿4π᾿ αὐτῆς. Ἐ.. πα, ἐπ᾽ αὖτ. 
Τοῦ ϑέφους. Τοῦ οἵα. Τυϑυγ. Ε!. 
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δὲ ᾿Αρχίδαμος ὃ Ζευξιδάμου, “ακεδαιμονίων βασιλεύς. 11: 

9. καὶ καϑεζόμενοι ἔτεμνον πρῶτον μὲν ᾿Ελευσῖνα καὶ 
Ἁ ῇ ν κ .: -" 3 ᾿ Ὃ 

τὸ Θριάσιον πεδίον, καὶ τροπήν τινα τῶν ᾿ἀϑηναίων ἵπ-, 
πέων περὶ τοὺς “Ῥείτους καλουμένους ἐποιήσαντο" ἔπειτα 

προὐχώρουν, ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸ Αἰγάλεων ρος, διὰ 
Κρωπειᾶς, ἕως ἀφίκοντο ἐς ᾿ἀχαρνὰς, χῶρον μέγιστον 

τῆς ᾿Αττικῆς τῶν δήμων καλουμένων. καὶ καϑεξόμενοι 

ἐς αὐτὸν, στρατόπεδόν τε ἐποιήσαντο, χρόνον τε πολὺν 
2 Ἵ , ΕΣ Ἵ 

Γ ἐμμείναντες “ ἔτεμνον. 

(4ἐἰτίαι, δι᾿ ἃς Ἀρχίδαμος οὐκ-ἐπορεύϑη ἐς τὸ προσωτέρω.) 

«΄. Γνώμῃ δὲ τοιῷδε λέγεται τὸν ᾿ἀρχίδαμον περί τε 
τὰς ᾿ἀχαρνὰς ὡς ἐς μάχην ταξάμενον μεῖναι, χαὶ ἐς τὸ 

πεδίον ἐκείνῃ τῇ ἐςβολῇ οὐ καταβῆναι. 2. τοὺς γὰρ 

2: Ἔτεμνον] τὰ δένδρα δηλονότι. --- 4. Ῥείτους] Ἶρος Ῥειτός, 
Ἡρωδιανὸς ῬῬῖτος. --- ὅ Αἰγάλεων] ἀρσενικὸν ὃ Αἰγάλεως, ὡς [ἅ4ε- 
νέλεως. ἄλλοι δὲ οὐδετέρως φασίν. 

19) ᾿Εκείνῃ τῇ ἐββολῇ] [τῇ πρώτῃ ἐφόδῳ. (1. 4ὖγ.}}] ἐποίη- 
σαν γὰρ καὶ ἄλλας ἐςβολὰς εἰς τὴν Δἀττικὴν οἱ “ακεδαιμόνιοι- 

᾿Ἡρχίδαμος. (855. Δι, ῬΑ]. Τὶ. 
ὁ ̓ Δοχίδ. πια]6. Ψ]ά. Η" 47. ΤΙ], 
1. Μβιῃ. ὃ. 978. Νοη περ βθης 
ἀ6 ταπιθη αιι88 Καπιοσοσ. ἀθ Αἰι- 
1Πδηῦ. ΧΘΠΟΡἢ. ΑπαρΡ. Ὀ». 61. αἀπο- 
ἴαντι. Οἵ. πο5 86 Απαρ. ὟΙ, 4. 18. 

ὋὉ Ζευξιδ. Ὃ οἱι. (. οοα. Β85. 
Θὲ. Αἱ νἱα. 1.1], 

2. Ἔτεμνον πρῶτον. ῬΔΙ. ἔτε- 
μνον ἔνεδρα (ἔοτξ. εχ τὰ δένδρα; 
νι, 56Π0].} πρώῶτ- 

Πεδίον οι. ΟΥ. Ψιμα, ΟΕ, 1. 
2, νη. 56. 

Ῥείτους. Ῥαϊ. Ατ Ρήτους. ἱπα. 
Ῥείκτους. Ασσθηζιιβ ποπλΐηΐἷ5 1ἢ 
ἀμπρίιϊπι νοοδίαγ. ΟΥ̓, 1. 9, Ρ. 255. 
Προὐχώρουν. Ε, ἐχώρ ουν. 
Ἐν δεξιῷ. Βοος. (6.) ἐν τῇ δεξ., 

ΣηΪητι5 Υϑοΐθ, 

Αἰγάλεων. ΟΥ. Αἰγαλέων. Ὁ. 
Αἰγέλεων, ᾶ 5. γε 8]. πιϑῃ, Ἐ᾿, 4ἐ- 
γάλεον. Ἀγ. 4ἰγάλεω. ΟΥηηΐα γ816. 

Κρωπειᾶς Οα55. Αἰ, ΟἹ. 6. 
Ἐς 1ι. Και. Η. Βδσ. (πὶ 40 πδη. 
τθ0, Θιηθπᾶαν. Κεκροσ.) Εαδοῖ. 

ΒΕΘΚΕ. Ιῃ Ῥα]. Κρωπίας, υοᾶ 
ϑίθρι. Βγυ2. σοιμπηηθηάαγα ν]ᾶ8- 
ΤΥ, γυ]βοὸ Κεκροπίας. Νὶπα, Κε- 
κρωπίας. [ἀὰν. ΑΥ΄ ΟἸγ, Κεχρω- 
πείας. ἴα ο'ἰᾶπιὶ 11., ἴπ Οὐ ιι5 
ταᾶῦρ. γρ. Κρωπείας. ΟΓ.1. 2. ρ.9259. 
Χῶρον Οδε5. (Ἔχ 410 ἀειημὴθ 

χωρίον ἴαοῖαπι,) Αὐρσὶ ΟἹ, ὦ. 
Β 65. (6.) Κι. ἐοά, Βας. Ἠκδοῖε. 
Ψαϊρο χωρίον, αιοᾶ βθυνανξ 
ΒΘΚκ, ,, δρ. 20. πιθᾶ. ἀε 115- 
ἄδην Αοματηῖδ: ὃ χῶρος ἐπιτή- 
δειος ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεῦ- 
σαι.“ ΒΑΛΟΚ. 

“Δήμων. Ἐὰ. Βα5. δὴ μέν. 
Αὐτόν ΟΔ455. Ατρ. ΟἹ]. Ο. 1. 

Βερσ. (6.) οοὐ, Β85. Γνδιιγ. Εἰ, τὰ. 
Π δι. Ηδβοκ. ψα]σο (οὲ ΒῈΚΚ.). 
αὐτό. Ομγ, αὐτά. ΑΥ. αὐτάς. 

᾿Εμμείναντες. τι. ΑΥ, ΟἾγ. ἐμ- 
μένοντες, ατιοά 51 πιαίογθπι 8- 
οἰουγϊξαΐθι μαρογαὶ, ΠΟ 8ρ6 - 
πϑπάϊιπι 6ϑϑεῖ. 

Οκ». ΧΧ. Οὐ καταβ. Ῥχο οὐ 
ΑΥ, μή: 

10 



10 
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᾿᾿ϑηναίους ἤλπιξεν, ἀκμάξοντάς τε νεότητι πολλῇ, καὶ 

παρεσκευασμένους ἐς πόλεμον ὡς οὔπω πρότερον, ἴσως 

ἂν ἐπεξελθεῖν, καὶ τὴν γῆν οὐκ ἂν περιϊδεῖν τμηϑῆναι. 
8. ἐπειδὴ οὖν αὐτῷ ἐς ᾿Ελευσῖνα καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον 
οὐκ ἀπήντησαν, πεῖραν ἐποιεῖτο, περὶ τὰς ᾿άἀχαρνὰς κα- 
ϑήμενος, εἰ ἐπεξίασιν. 4. ἅμα μὲν γὰρ αὐτῷ ὁ χῶρος 
ἐπιτήδειος ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεῦσαι, ἅμα δὲ καὶ οἵ 
᾿Δἀχαρνῆς, μέγα μέρος ὄντες τῆς πόλεως, (τριοχίλιοι γὰρ 
ὁπλῖται ἐγένοντο,) οὐ περιόψεσθαι ἐδόχουν τὰ σφέτερα 
διαφϑαρέντα, ἀλλ᾽ ὁρμήσειν καὶ τοὺς πάντας ἐς μάχην" 
εἴ τε καὶ μὴ ἐπεξέλϑοιεν ἐχείνῃ τῇ ἐςβολῇ οἵ ᾿4ϑηναῖοι, 
ἀδεέστερον ἤδη ἐς τὸ ὕστερον τὸ πεδίον τεμεῖν, καὶ πρὸς 
αὐτὴν τὴν πόλιν χωρήσεσϑαι. τοὺς γὰρ ᾿Δἀχαρνέας, ἐστε- 
ρημένους τῶν σφετέρων, οὐχ ὁμοίως προϑύμους ἔσε- 

όϑαι ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων κινδυνεύειν, στάσιν δὲ ἐνέσε- 
όσϑαι τῇ γνώμῃ. 5. τοιαύτῃ μὲν διανοίᾳ ὁ ᾿Ζρχίδαμος 
περὶ τὰς ᾿άχαρνὲς ἦν. 

. 8. Ἐπεξελϑεῖν ἐπὶ τιμωρίᾳ. (1. 4ὖγ.) --- 6. Εἰ ἐπεξίασιν 1 εἶ 
ἐπεξελεύσονται οἱ ̓ 4ϑηναῖοι πρὸς πόλεμον. --- Αὐτῷ] τῷ ᾿ἀρχιδάμῳ. 
- 9. ᾿ΕἘδόκουν ἐνομίξοντο. --- 11. ᾿Εκείνῃ} τῇ πρώτῃ. --- 14. Τῶν 
σφετέρων] κτημάτων. --- Προϑύμους ἔσεσθαι) ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐδύ-- 
χουν. --- 15. Ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων] γῆς δηλονότι. (λ. Αγ.) 

9, Καὶ παρφεσχευασμ. Ἐ. καί 
ΟΠΊ. δἷ οἴσὰ Η, οὐ 1. παρασχευ- 
ασμ. 5οΥἹ 1}, 

Ως οὔπω πρότερον οπι. ΑΥ̓͂. 
Ἰμηϑῆναι. Οοα. Β45. γρ. τμη- 

Δεῖσαν. Οἷο ποὴ ορι5, ΨὙ]α, 
Μά. ὃ. 550. ποί. 8. 

8. Καὶ τό. ΑΥ. ΟἾγ. κατὰ τ; 

4, ᾿ἀχαρνῆς ῬΑ]. ΒΕΚΚ. Ψαῖρο 
᾿ἀχαρνῇς. Οα55. Απρ. Ε΄. Βθρ. (Ο.) 
οοα, Β85. Ε, Μίοβαιι, πὶ. Αὐ. ΟἾτ. 
᾿ἡχαρνεῖς, «ποα ἴῃ Ρα]. τθς, πλδῃ. 
ΒΙΡΘΥΒΟΥ, Οἵ, 1. 1. Ρ. 991. 54.᾿ 

Μέρος. ΑἸά. ΕἸοτ, ϑίβρῃ. 1. 
ΤηδΥρ. ϑίθρῃ, ὃ, μένος, ᾳυοά 
1ᾳγὸ ἀδηηπανῖ ὅιθρῃ. 

Καὶ τούς. οξᾳι. ἂν τούς. 
Ατ. Οὗγ, θη. αὐτούς. 

Πάντας. ΟΥτ. ἅπαντας. 
Εἴτε καί. Καί ἴῃ ΟΥ. 6χ θπιθηᾶ, 

Ῥχβ οἱ ἀβοσαῖ. 

᾿Ἐπεξέλϑοιεν. ῬΑ]. ἐπεξέλϑοι ἔν. 
Τὸ πεδίον δ55. Απρ. 6]. Ο. 

ἘνΝ1ι. Ναῖ, Η. Ἀερ, (6.) στ. ἢ. 
1. τι. Αγ. ΟἸγ. Π8η. Ηβδοκ. Βεκκ. 
ψυ]ρο τό τε πεὸ. 

Τεμεῖν. Οτ. Ὁ. 1. χ816 ταμιεῖν. 

Πρός Οα55. ἄτα. ΟἹ. Ο. Ἐ΄ Τὸ, 
αι, Η. Β6α. (6.) δι, (56 ἀδ 
Βα5, ἰδοθίισ) Οὐ. 1. Ψιμα. πὶ. 
Αγ, Οὐγ. δη. Ηδδοϊκ. Β6κκ, 
ἵΜ416 νι]ρὸ ἐς. 

Τοὺς γάρ. Τιδιιγ. Ομ. γάρ. 
Στάσιν. Ιῃ (55. πᾶσιν εγαῦ, 

564 εὐιθηδδίτιι, 

41ςὲ. Ὅτ... τέ. 
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(4ϑηναῖοι τὴν γῆν δηουμένην ὁρῶντες ἀγαναχτοῦσε καὶ ἐπεξιέναι 
χρήζουσιν.) 

κά. ᾿άϑηναῖοι δὲ, μέχρι μὲν οὗ περὶ Ἐλευσῖνα καὶ 
τὸ Θριάσιον πεδίον δι στρατὸς ἣν, καί τινα ἐλπίδα εἶχον 
ἐς τὸ ἐγγυτέρω αὐτοὺς μὴ προϊέναι, μεμνημένοι καὶ Πλει- 

ἐδ. Βιβλιστοάνακτα τὸν Παυσανίου, “ακεδαιμονίων βασιλέα, ὅτε 
δ΄. κεφ. 
ριδ΄, 

᾽Ολ.πγ. 
τ. γγ. 

πρὸ Χρ. 
τυμξ.. 

ἐορβαλὼν τῆς ᾿Αττικῆς ἐς ᾿Ελευσῖνα καὶ Θρίωξε στρατῷ 
Πελοποννησίων, πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου τέσσαρσι καὶ 
δέχα ἔτεσιν, ἀνεχώρησε πάλιν, ἐς τὸ πλέον οὐκέτι προελ- 
ϑών" (διὸ δὴ καὶ ἡ φυγὴ αὐτῷ ἐγένετο ἐκ Σπάρτης, 
δόξαντι χρήμασι πεισθῆναι τὴν ἀναχώρησιν") 2. ἐπειδὴ 

δὲ περὶ ᾿ἀχαρνὰς εἶδον τὸν στρατὸν ἑξήκοντα σταδίους 

τῆς πόλεως ἀπέχοντα, οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο" ἀλλ᾽ 
αὐτοῖς, ὡς εἰκὸς, γῆς τεμνομένης ἐν τῷ ἐμφανεῖ, (ὃ 

χά. 4. Παυσανίου) τοῦ προδότου, τοῦ ἐν Πλαταιαῖς στρατη- 
γοῦ. -- 8. Μιεμνημένοι καὶ Πλειστοάνακτα --- ἀνεχώρησε] σημείωσαι 
τὴν σύνταξιν, ὅτι Θουπυδιδεία ἐστί. --- 7. Ἐς τὸ πλεῖον ] ἐς τὸ πε- 
ραετέρω. (λ. .4“1γ.}) --- 8. 4ὐτῷ} τῷ Πλειστοάνακτι. --- 9. Χρήμασι 
πεισϑῆναι μετὰ πειϑοῦς χρημάτων ποιῆσαι τὴν ἀναχώρησιν. (λ. 
Αὐγ.) --- 1, Ὡς εἴκός ὡς ἐστὶν εἰκάσαι. --- Ἔν τῷ ἐμφανεῖ) φα- 
νερῶς. 

Οκ». ΧΧΙ. ᾿ἀϑηναῖοι δέ. Ὦ. 
δέ οπι. 

Μέχοι μὲν οὗ. Ὁ. μέχοι οπι. 
Ῥγο οὗ ()455. Αιιρ, ΟἹ. Εἰ. Β6ρ. 
(6.) ναι. Ὁ. Μοξβαχι. οὖν, ἴπ 
(855. ᾿δηλθ ΠΊ8, Υθο, σοΥΧδοῖ. 

Ἐς τό. ΟΥ΄. ἐς τόν. Ἐ᾿. οἴῃ. τό, 
Μοσαι. Αὐ. Οἴγ. Π8π. οπι. ἐς 
τό. Αὐτὰ οι πΐβ5 δαΐ οπηὶ Ε', ἴὰ- 
οἷ οδὐΐϊδνη Γναιιγ. 

Προϊέναι. ΟΥ. προςιέναι. 

Τῆς ᾿ἀττιχκῆς εἴα. Τὴ οοα. Β85. 
τῆς ᾿ἀττικῆς Ἐλευσῖνα δὲ καὶ 
Θρίωξε δέ ἃ σοττ. δα ἀ 1, 

Θρίωξε. (455. ᾿Εϑρίωξε, πιᾶ16. 
Τλεῖον (855. Αὑρ. ὦ. ῬΑ]. 1ι. 

αι. μεσ, (6.) αν. Μοβαα. ΒΕΚΚ, 
Ψψυϊρο (εὐ Ηδδοῖ.) πλέον, Ῥοὺ 
56 πο ἀθίοθγιιβ, Οἷς 1. 1. Ρ. 223. 

Οὐκέτι οα. (6.) οὐ. 
Διὸ δή ΟΔ55. Αὐρ. ΟἹ]. (. 1, 

γαῖ, Η. Ἀθρ. ατ. 1. Β. Ηδϑοκ. 
ΒοΚΙ, Ψα]ρο διὸ δέ. 4 οἠλ. 
τις. Ἐς ΑΥΣΟΒΥ, 8ῃ.» ἴον: 
ἴα5586. οἱΪδπὶ 1η., ἴῃ 480 χαέ ἀ6- 
6558 ἰγϑιάϊίασ, Οδοίθσγιιπι ρϑτθη- 
{ἰιθϑὶβ. βίσιια νϑυ}ὴὶς διὸ -- ἀνα- 
χώρησιν τϑοῖθ Δααϊαῖν ΒΕΘΚΚ. 

9. Γῆς. ι]σο (6; Ηδδοκ.) 
τῆς γῆς, 588 τῆς οὔ. 455. Αττρ, 
Οἱ, αἱ Ρδι 1 ΕΝ ΕΙΣ Άερ, 
Ι. Πὰν. Β. Μοβαι. πὶ. Αγ. ΟἾγ. 
δι. Α]ά. ΕἸυτ. Β85. Βεκκ., οἱ 
ἰδηΐο σοπβθηβιιΐ Ὑϑηλιϊ πΟ]ιι1-- 
τλὰβ., 4 ατιδῖ Δ]101 5860 1551- 
τὴ8 τέμνειν (δηοῦν, λῃστεύειν) 
τὴν γῆν (αὐ πιοαᾶο 90, 9. οἵ. 1πα.} 
Ἰορσίτιγ, Ῥοβὲ ρυδθροβιιϊομθϑ τὶ 
γῆ Θοηθυα]ὶ βθηδιι ἀϊοαίατ., δτεῖ- 
ΟΠ τ οὐ εἰ ν]αΐπιιϑ 1, 52. 868 
οἰΐαια ἀθ Αἰτῖσα Υαγβιιβ σᾶρ. 54. 
γῆς δῃουμένης. ΟἿ. οἀρ. 74. ἰμῖι, 

᾿Ἐμφανεῖ. Ἔμ. Ο. 5. ν. 
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οὔπω ἑωράκεσαν οἵ ᾽γὲ νεώτεροι, οὐδ᾽ οἵ πρεσβύτεροι, 

πλὴν τὰ Μηδικὰ, ) δεινὸν ἐφαίνετο" καὶ ἐδόκει τοῖς τὲ 

ἄλλοις, καὶ μάλιστα τῇ νεότητι, ἐπεξιέναι, καὶ μὴ πε-. 

θιορᾷν. κατὰ ξυστάσεις τε γιγνόμενοι, ἐν πολλῇ ἔριδι 
ἦσαν, οἵ μὲν, κελεύοντες ἐξιέναι, οἵ δέ τινες, οὐκ ἐῶν- 

τες. ὅ. χρησμολόγοι τὲ ἦδον χρησμοὺς παντοίους, ὧν 

ἀκφοᾶσϑαι ὡς ξκαστος ὥργητο. οἵ τε ᾿ἡχαρνῆς, οἰόμενοῖ 

παρὰ σφίσιν αὐτοῖς οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν εἶναι 4ϑη- 

ναίων, ὡς αὐτῶν ὴ γῇ ἐτέμνετο, ἐνῆγον τὴν ἔξοδον μά- 

λιόστα. παντί τε τρόπῳ ἀνηρέϑευστο ὴ πόλις, καὶ τὸν Πε- 

ρικλέα ἐν ὀργῇ εἶχον, καὶ ὧν παρήνεδε πρότερον ἐμέ- 

ἀνήντο οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἐκάκιζον ὅτι στρατηγὸς ὧν οὐκ ἐπεξ- 

ἄγοι, αἴτιόν τε σφίσιν ἐνόμιξον πάντων ὧν ἔπασχον. 

(Περικλῆς τὴν ὁρμὴν αὐτῶν ἐπέχει, ἐκπέμπει γε μὴν ἱππέας, καὶ 
γίγνεται ἱππομαχία.) 

χβ΄. Περικλῆς δὲ, ὁρῶν μὲν αὐτοὺς πρὸς τὸ παρὸν 

χαλεπαίνοντας, καὶ οὐ τὰ ἄριστα φρονοῦντας, πιστεύων 

8. Τῇ νεότητι] τῷ πλήϑει τῶν νέων. --- ᾿Επεξιέναι] κατὰ τῶν 
πολεμίων δηλονότι. (μι 4ὐγ.) -- 4. Κατὰ ξυστάσεις]} οἷον κατὰ συ- 
στήματα. καὶ πλήϑη [γινόμενοι οἱ ̓ Αϑηναῖοι. (Δ. 40γ.}} --- 7. Ὡς ἕχα- 
στος] τῶν ᾿Αϑηναίων δηλονότι. (1. 4υγ. ) -- 9. Ἐτέμνετο] ἠφανίέ- 
ἕετο. --- Ἔνῆγον] παρεκίνουν. --- 10. ᾿Δνηρέϑιστο]) διηγείρετο. -- 
12. Οὐκ βανεύγον οὐκ ἐπιφέροι τὸ στράτευμα κατὰ τῶν πολεμίων. 

αὶ, ΠΗ. Βρ6ο. οὐρα, Β85. 

Οἱ πρεσβύτεροι. Οἱ ουα. 1. 
«Κελεύοντες. τς κελεύοντος. 

᾿Ἐξιέναι (ἀ55. Ατιο, ΟἹ, Ο, Τὰ. 
ΟοΥυ. 1. 

Ἠαδοῖς. Βοος, Ψιυ]ρο ἐπεξιέναι; 
φιοά πλαιι6 ΡΆ110. 8π|6 (6 Θ8- 
ἄδῖπ Υθ δαζιϊε οὲ οὰρ. 99, συσβα8 
ΒΘ αΙ Υ. 

8. ᾿ἀκροᾶσϑαι Ῥτο οἸἵπι νι]ρ. 
ἠκροᾶτο ΘΟ]. ρυΐπγιβ γθοθρῖϊ 6 
Οα55. Απρ. ΟἹ. Βεσ, οοὐ, Βδ58. 
ΟΥ. πιᾶσρ, ϑίθρ,, χαϊθιιβοιπι 
ῬΑ], Ρ] θεῖ Βϑυυ. δὲ 1, σοῖ- 
δϑηΐἶγο ν᾽ ἀθηέιν, 816 δἐΐαπι Τιιβ. 
ἮἨκροᾶτο βουναηΐ ᾿δαγ. Εἰ ΤΕΣ Τῶν 
ἴῃ Ο,, 5. ν. 8], πιϑ. 11 Ο ἔδ 1111}. 
Ως ΟἿ. Α 

γαι. οοα, Β 
ΑἸὰ, Νίη. Τα, 

Τουυηι]απὶ ΤΠ πογα, (ν] ἃ, ποῖ, δά 
Ι, 8.), οἱ ὡς 5ἱ ἀθξιιῖ558}, ἀκροᾶ- 
σϑαι 4αοπιοῦο ἴῃ ἤχροῦτο ἴγϑη8- 
ἦγθ μοῦ ιϊδδοῦ, ΠῸΠ 1η16}}1 5 ΘΥΘΙΙΥ͂, 
Ὥργητο (488. (πὰ απο Υοο, 

γάαμ. ΘΟΥΥΘΧΙΣ ὥρμητο, γ Αυρ. ΟἹ. 
(1 πὶ τηᾶτρ. ὥρμητο, ) τὸ Ναΐ, 
Η. (ἰπ {πο 5. ν, γρ. ὥρμητο,) 
Βιδρ. Μοβᾳα, Ηδδβοι. Ββκὶ, ΟΕ, 
ποῖ. Ψαΐσο ὥρμητο. Ἐ'. ὥρμηντο. 

᾿Μχαρνῆς. 1 5ΈΡ5οΥ. τιγϑιιβ 
οἴπι ΒΕΚις, Ομ βίπλιιβ, (655. Ατιρ. 
ΟΙ. Ἀθρ. ΟΥ. Μοβαῖι. πὶ. ΧΌΥβι18 
᾿ἡχαρνεῖς. Διὸ, ορθθ; 

“Αὐτῶν ἡ γῆ. ΜοΞᾳ. ἡ γῆ αὐτῶν. 
Ολν. ΧΧΙΙ, δὲ ὁρῶν 5. ν- 

686, πιϑη. 1, 
"Μέν οτα. 6. 
Καὶ οὐ, Οὐ 58. ν. Ο. 
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δὲ ὀρθῶς γιγνώσκειν περὶ τοῦ μ ἐπεξιέναι, ἐκκλησίαν 

τε οὐκ ἐποίει αὐτῶν, οὐδὲ ξύλλογον οὐδένα, τοῦ μὴ 
ὀργῇ τι μᾶλλον ἢ γνώμῃ ξυνελθόντας ἐξαμαρτεῖν, τήν 
τε πόλιν ἐφύλασσε, καὶ δι᾿ ἡσυχίας μάλιστα ὅσον ἐδύ- 

ψατο εἶχεν. 2. ἱππέας μέντοι ἐξέπεμπεν ἀεὶ, τοῦ μὴ προ- 

δρόμους ἀπὸ τῆς στρατιᾶς ἐςπίπτοντας ἐς τοὺς ἀγροὺς 

τοὺς ἐγγὺς τὴς πόλεως κακουργεῖν. καὶ ἱππομαχία τις 
ἊΨ , -“ “ ’ - 3 , , 

ἐνεγένετο βραχεῖα ἐν Φρυγίοις τῶν τε ““ϑηναίων τέλει 
δ" »" δ , Α - ᾽ 2 - ν ῚῚ 

ἑνὶ τῶν ἱππέων καὶ Θεσσαλοῖς μετ᾽ αὐτῶν πρὸς τοὺς 

Βοιωτῶν ἱππέας" ἐν ἡἣ οὐκ ἔλασσον ἔσχον οἱ ᾿ἀϑηναῖοι 
καὶ Θεσσαλοὶ, μέχρι οὗ, προςβοηϑησάντων τοῖς Βοιωτοῖς 

τῶν ὁπλιτῶν, τροπὴ ἐγένετο αὐτῶν, καὶ ἀπέθανον τῶν 
Θεσσαλῶν καὶ ᾿Αϑηναίων οὐ πολλοί" ἀνείλοντο μέντοι 
αὐτοὺς αὐθημερὸν ἀσπόνδους. καὶ οἵ Πελοποννήσιοι τρο- 11: 

δι. 

1 

κβ΄. 1. Γιγνώσκειν πρίνειν. --- 8. Ξυνελϑόντας) συστάντας. 
- 4. Ζι᾿ ἡσυχίας εἶχεν] ἡσύχαζε. (Δ. 40γ.) --- 5. προδρόμους] τῶν 
“Λακεδαιμονίων. --- 7. Κακουργεῖν ληστεύειν. (λ. 40ὐγ.) --- ὃ. Ἐν 
Φρυγίοις] τύπος τῆς ᾿4ττικῆς. --- Τέλει ἑνί] τάγματι ἑνί. --- 9. Θεσ- 
σαλοῖς ] οἱ γὰρ Θεσσαλοὶ σύμμαχοι πάλιν ἐγένοντο τοῖς ᾿4ϑηναίοις. ---- 
ἹΜετ᾽ αὐτῶν] τῶν ᾿ἀϑηναίων. (λ. 4γ.) --- Πρὸς τυὺς Βοιωτῶν ἱπ- 
πέας κατὰ τῶν Βοιωτῶν. --- 12. Τροπὴ ἐγένετο αὐτῶν] τῶν ᾿49η- 
γαίων δηλονότι. (1. 40γ.) --- 14. 

᾿Εδύνατο (α55." Αἰιρ. Ῥα]. Τῇ. 
νι. Βορ. οοᾶ. Β85. ΟΥ. ὈΊΟΗΥ8. 
Ρ. 850. Ηδδοϊκ. ΒΘΚΚ. δ α]ρὸ ἠδύ- 
γατο. ΟΥ̓. 1. 1. Ρ. 296. 

9. ἹἹππέας --- ἔστησαν. .. Ὁ]ϊοη. 
Ηδῖ. Ρ. 114. [850. Β.] “ ὙΥΑΒ8. 

Μέντοι. Ἡῖοη. μέντοι τινάς. 
Ἐςπίπτοντας. Ἐ. ΜΝὶπά, ΑΥ. 

ΟἾγ. ἤδη. ἐμπίπε. οβαα. Πίοῃ. 
ἐπιπίπτ. 

Ἐγγὺς τῆς πόλεως. Ἐ. τῆς πόλ. 
ἐγγύς. ΑΥ. ΟἾγ. ὐιῖσ. Ομ. 

᾿Ἐνεγένετο Οα55. Ατιρ. τ, Ψαΐ. 
Βεκκ. νυ]ρο (οὲ Ηδδοκ.) ἐγέ- 
ψετο. Ἡ. ἐγεγένετο. 86 ποΒΊΓΙΙΠΊ; 
{πὸ ΡῬτοθίταπι πὰ ἀρὰ ῬΒτΥ- 
δῖα, 5θὰ ἐπὶ ρ5ο νῖοο σου" ῖ5- 
Β:1Π| 6556 βρη ΠΟΑΙΕΥ 7) ΠΘΠΊΟ ἴ6- 
ΒΥ δχοορσιαϑβϑβοῖ. 
Ἔν ονι. θδαπ. 
Φρυγίοις. Βορ. (6.) Φρυγία. 

᾿Δσπόνδους] ὅ ἐστι, μὴ δεηϑέντες 

Αὐ ϑίθρῃ. Βγ2. Ἔστι, ἱπααϊέ, 
καὶ τὰ Φρύγια οὐδετέρως εἴο. 

Μέχρι οὗ 6455. α. Η. Οτ. 1. 
Ηδδοῖς. ΒΕΚΚ. ΨΏΙρο μέχρες οὗ. 
Δὲ τ δ. 1 1. εν 998; ἐγ, 

Προςβοηϑησάντων. ΟΥ. π ἜΝ 
βοηῦ. 

Πδη. ΑΙα, ΕἼἸοΥ. δα. Βαβ. ϑίθρῃ. 
1. οἱ πολλοί... Οἱ πολλοί ρτδε- 
ξογθηάϊιηι νἀθθαΐιν Κιβίθηδ Κθ- 
70 ΡΥΟΡΊοθυ βθαιθηβ μέντοι. 864 
ἢοο τεΐουσὶ ροϊθβὲ δα (τροπὴ ἐγέ- 
ψετο αὐτῶν καὶ) ἀπέϑανον; ἴαμα 
γῈὰ5 ἴρβᾶ ἀοοθῖ, ἤθη ρΡ]γοβάϊιθ 
ΑΒ θηϊθηβίιηι οοοΐδο5 6556, αυοα 
ἀσπόνδους 605 διἌιμι]θγιιηῖ, ““ 
ΗΑΑΟΚ. 

Τροπαῖον. 
8115 τρύσται 

ΞΡ». τατῖ- 
Ἅ.. ν». 214; 

Οὐ πολλοί. Ἐ.. νἱπά. Ατ. ΟἸτ. 
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παῖον τῇ ὑστεραίᾳ ἔστησαν. 8. ἡ δὲ βοήϑεια αὕτη τῶν 
Θεσσαλῶν κατὰ τὸ παλαιὸν ξυμμαχικὸν ἐγένετο τοῖς ᾿49η.- ἰδ. Βιβ,. 

ναίοις: καὶ ἀφίκοντο παρ᾽ αὐτοὺς “ΠἸαρισαῖοι, Φαρσά- ἐλ νη 

λιοι, [Παράσιοι.] Κρανώνιοι, Πυράσιοι, Γυρτώνιοι, 
Φεβαῖοι. ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν, ἦν μὲν “αρίσης, Πολυμή- 
δὴης καὶ ᾽Δριστόνους, ἀπὸ τῆς " - στάσεως ἑκάτερος ἴ. ἐκ 

δὲ Φαρσάλου, Μένων: ἦσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων κατὰ 

πόλεις ἄρχοντες. 
᾿ Ὶ 

(δ΄. ᾿λϑηναίων ναυτικὸν ἐς ἸΠελοπόννησον ἀποστειλάντων οἱ Πε- 
λοποννήσιοι ἀναχωροῦσιν.) 

χγ΄. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ οὐκ ἐπεξηεσαν 
αὐτοῖς οἵ ᾿Δϑηναῖοι ἐς μάχην, ἄραντες ἐκ τῶν ᾿Ἵχαρνῶν, 

σπονδῶν «αἴτησιν παρὰ Πελοποννησίων. οὐδὲ γὰρ ἦσαν πάνυ ἡττη- 
ϑέντες ; ὥςτε καὶ δεηϑῆναι σπονδῶν; ἵνα ϑάψωσιν αὐτούς. --- 8. 
Παρ᾿ αὐτούς] τοὺς ᾿Δϑηναίους δηλονότι. (1. 40γ.) --- 4. Παράσιοι] 
ἸΠαῤῥάσιοι; “Ἡρκάδες, Παράσιοι, Θεσσαλοί. - δ. Ἔκ μὲν “αρίοσ- 
σης -- --Ἰ ἡ “άρισσα ἐστασίασε πρὸς ἑαυτήν" διὸ ἑκατέρα μερὶς 
ἄρχοντα εἶχε. λέγει δὲ ὅτι ἑκατέρα στάσις δύναμιν ᾿4“ϑηναίοις ἀπέ- 

- 

ΒοΟΠο]ΐαειος5. δὶ 

στειλεν, οἱ μὲν γὰρ δημοκρατίαν ἤγαγον; οἱ δὲ ὀλιγαρχίαν. 

8. “ὕτη τῶν Θεσσαλῶν. Ἐ.. τῶν 
Θεσσ. αὕτη. 

“Ἱαρισαῖοι (55. ΟΥ̓. οἰΐαπι Ῥα]., 
Ὠἶδὶ φυοὰ “αρίσιοι ΘΧἢ1]γ6ῖ, οἱ 
ΤΟΧ “αρίσης (655. ΜοΞαα. ΨῈ]- 
8ο (Ηδδοϊς, Β6κικ. ) “αρισσαῖοι, 
«ἡαρίσσης. ἈΠ ν1,. 1... ῥ. 210. 

Φαρσάλιοι --- Πειράσιοι ΟΥ̓. 
ψίμπα, Φαρσσάλιοι οχαγαῖ Β. 

Παράσιοι. 'Π 6 5581186 Ῥαγηβὶοϑ 
ἴρεθ θχοορῖία- 

νι, Νοιηθη σογγιιρίπηι ἀ616η- 
ἀνα ν]άουὶ ἀοοιιϊπιηι5 1. 9. Ρ. 
810. Τηνἡ 5. ΠΡ Ύ15. οὐ πΐρθ5 Πα- 
ράλιοι Ξοτίρβογαι (οὐ]., αιοᾶ 
Ἰοοὲ μἴο Μειθηβίιπι ΡΟρι]ι5 
μα ἤοπ. ΡΟ ηθαὶ, σϑιϊπαΐε 
Ἡδδοῖ,, οὐπὶ Παράσιοι ΥὔΥϑβιι5 
οοτηπηΐανὶ: ΒΕΚΚ. [ἢ Βοος. (6.) 
Παῤῥάσιοι. Ναὶ. Περάσιοι. Μ'ο84- 
αι οπα Παράσιοι, 364 δηΐθ Κρα- 
νώνιοι. 

Πυράσιοι. ογδγα βου ρ τιγϑπι 
5011 Οαε5. δοβθμηῖβ. ψα]ρο 
(Ηδδοκ. ΒΕῈΚΚ,) Πειράσιοι. ὙἹὰ, 

1. 2. ». 811. Νοπιῖπαϊ αιιϊάθηι, 
ϑιθρηδηι5. Βυ2. Πειρασίαν υυ-- 
Ῥεπι, 564 θϑηλ Μαβη 6βῖβα δἢπι85- 
41π|ὸ οἶνο5 Πειρασιεῖς ὡς Υδριεῖς 
εἰ Πειρέσιοι (ἕξ. Ηοἰκίθῃ.) βοσὶ- 
Ὁ10. 

᾿Δριστόνους. δὴ ᾿Ἀριστείους. 
᾿4πὸ τῆς στάσεως ἑκάτερος. 

ψουρα αι ξαιϊοηΐτι5 ΟΡ ποχΐδ. 
Ῥτο ἑκάτερος Βθρ. οχ βιηθηᾶ. 
181}. Χ60. Οἱ, παγρ. ΘΓ6Ρ}). ἕκα-- 
τέρας, αιιοα οὐΐαπι ΘΠ] δία 
ΠΡ ἶ556 55 ΡΙ ΟΘΥΪ8., δὲ ΠΟ Ρ18 δ.- 
αὶϑιῦ 1 Ο}058. οὐδὲ. ΙΝ 18 νοΥ- 
εἰ, 4ιδδὶ Ἰορ θῖν ὦ ἀπὸ τῆς ἕαυ- 
τοῦ στάσεως ἑκάτερος ν6] ἀπὸ 
τῆς ἰδίας στάσεως. Αἀᾷά. ποῖ. 
Ἦσαν δέ. Ἐ᾿. οτι. δέ. 
Καὶ τῶν. ΑΥ. καὶ ἐκ τῶν. 

ΟΡ. ΧΧΠΙ. ᾽᾿Ἔπεξηήεσαν. ΟΑ55. 
Απρ. ἐπεξίασιν. Ἐ'. ἐπεξίεσαν. Ὦ. 
ἐξῆσαν. 

Οἱ '4ϑην. Οἱ οτι. Ὦδη. 

Ἐς. ΜΜοβαα. πρός." Αἱ αἸζογαπι 
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, ’ -“ ; ᾿ ᾿᾿ - Α , 

ἐδήύουν τῶν δήμων τινὰς ἄλλους τῶν μεταξὺ Πάρνηθος 
Α -Ὡ-»» ΓΩ Ν 2 -» 2 -»" - ΙΓ 

καὶ Βριλησδοῦ ὄρους. 2. ὄντων δὲ αὐτῶν ἕν τῇ γῇ» οἱ 

᾿Δϑηναῖοι ἀπέστειλαν τὰς ἑκατὸν ναῦς περὶ Πελοπόννη- 
ὅον, ἅςπερ παρεσχευάζοντο, καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπ᾽ αὖ- 

» , κ ᾿ 
τῶν καὶ τοξότας τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ Καρκῖνός 

ςΟΌ »-- ’ ᾿ , ΟΕ γ κ ᾿ " ᾿ 
τε ὁ ᾿Ξξενοτίμου, καὶ Πρῶώτεας ὁ ᾿Επικλέους, καὶ Σωχρα- 

τῆς ὁ ᾿Αντιγένους, καὶ οἵ μὲν ἄραντες, τῇ παρασχευῇ 
ταύτῃ περιέπλεον. 8. οἵ δὲ Πελοποννήσιοι χρόνον ἐμ- 
μείναντες ἐν τῇ ᾿Αἀττικῇ ὅσου εἶχον τὰ ἐπιτήδεια, ἀνε- 

Γ Ν -" 3 4 Μ“Ψ , " 
χώρησαν διὰ Βοιωτῶν, οὐχ ἢπερ ἐςφεβαλον. παριῦνξερβ δὲ 

᾿Ωρωπὸν, τὴν γῆν τὴν ὰ Γραϊκὴν ἢ καλουμένην, ἣν νέ- 

μονται ᾿ρώπιοι ᾿Αϑηναίων ὑπήχοοι, ἐδύωσαν. ἀφικόμε- 

γοι, δὲ ἐς Πελοπόννησον, διελύϑησαν κατὰ πόλεις ἕκαστοι. 

(ἐ. Διατάγματα ᾿“ϑηναίων περὶ τοῦ λοιποῦ πολέμου.) 

κδ΄. ᾿ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, οἱ ᾿4ϑηναῖοι φυλα- 
᾿ ’ .) - κ Α [ δ 

κας κατεστήσαντο κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑαλασόαν, ὥςπερ 

χγ΄. 1. Πάρνηθος] ὁ Πάρνης ὄνομα ὄρους. (λ. 4ὐγ. )- 9. 4υ- 
τῶν] τῶν ᾿Αϑηναίων δηλονότι. --- 6. Καὶ Σωκράτης] ἄλλος Σωκπρά- 
της͵ ὁ “Σωφρονίσχου. --- 7. Καὶ οἱ μέν] οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿Αϑηναίων. 
-- ἄραντες] τὰς ναῦς δηλονότι. --- Τῇ παρασκευῇ ταύτῃ] τῇ τῶν 
ἑκατὸν νεῶν δηλονότι. - 10. Οὐχ ἧπερ ἐςέβαλον] οὐ τῇ ὁδῷ ἡ ἐςέ- 
βαλον, εἰς τὴν ᾿Αττικὴν δηλονότι. --- Οὐχ ἥπερ ἐφέβαλον] ὅπως καὶ 
τἄλλα δ δον ΒΕΣς μᾶλλον λυπήσωσιν. (λ. 40γ.) 

ΠΆΡ65 1, 68. 11, 18. εὐ ξΞαθρὶβ-- 
5116. 

Πρωτέας. Ἐ. δι Ρ᾽ πη ρὶξ τε. 
8. Ὅσου Οε55. Αι. 11, Μ' 8ΐ, 

Πάρνηϑος. Βιθ6. Πάρνιτος; νοὶ 
Ῥοιῖις Πάρνιϑος, αιυοὰ 6χ Ο. Η. 
1). 1. ῥγοΐαπι 81]. Μόβαιι. Πάρ- 
αἰτορ. Δ νι. αν .1λ80. Ῥδῦϑ. 
δι16ρ}". 41]. 

Βριλησσοῦ ΟἹ. ςοα. ΒαΞ5. ΟΥ. 
ψιυσο (Ηδδοκ, ΒΚ.) Βριλήσ- 
σου (ρΡάατοχυῖ.) Αἱ νὶὰ. 1. 9, ρ. 
261. Ορξμηιιηι ξογίαββϑὶβ θϑβοῦ 
Ῥριλησοῦ. Οἵ. 1. 61. 1. Ρ. 910. 

2. Περί. Ατ. ΟἸγχ, εἰς τὰ περί. 
“ἥςπερ. ΟΥ. ὥςπερ, τυἱὸ ἴῃ οἰ] 

Ἰοοο [Ψ, 9. 
Τετρακοσίους. Πδη. τὲ τριακοσ. 
Ἔστρατ. δέ. Ματρ. ϑίθρμ, ροϑβὲ 

δὲ αἀαϊξ αὐτῶν. 
Ξενοτίμου. Μοβαχα. ΞΞενοτόκου. 

Η. Ἀδρ. (οι 5000]. δι ρΥα 5οῦ, 

Ί 

χρόνου) ΟΥ. 1. (πἴσ οὐπὶ ον 5. 

ου 684, τη8:.} ΒΕΚΚ., φαὶ μ6πῦ6 
ΠΟΠΊΡΑΥΑΣ ΠΠ, 1. ὕαξο (Ηδ88οκ.). 
ὅσον. 

Εἴχον. Ἡ. 1. ἂν εἶχον. 
Γραϊχήν ϑίθρῃ. Βγ2. ἴῃ Ἰξῥως 

πός, τἱδὶ φιοὰ Τραιϊκήν Θχαγα- 
ἐπ. Οὐπηθ5 οοάά. οἱ βαδ, οοΥ- 
χιιρίθ Πειραΐκήν. ἸΝο Ξοἴπηα νθ- 
ἰὰβ πὰὴρ5 Θύαθα που ΤΑ ΠρΥϑ 
οὐ τορι, 10. 9: δὲ 9268] 
εὐ Μῆ]]. Οὐομομι. Ρ. 492. (8ε- 
ἰθυτισα ϑΊΘΡΉ. τ1816 παριόντι Ὦρ. 
τὴν Γρ. καλ.; ἴῃ σοίοσὶβ δα ἐδή- 
ὠσὰν τιϑ4τι6 ᾿δοηβθηεῖ. 

Ολ5». ΧΧΙΨ, Φυλακάς, αιιοᾶ 

υ 
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δὴ ἔμελλον διὰ παντὸς τοῦ πολέμου φυλάξειν" καὶ χίλια 
τάλαντα ἀπὸ τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει χρημάτων ἔδοξεν αὐ- 
τοῖς, ἐξαίρετα ποιησαμένοις, χωρὶς ϑέσϑαι, καὶ μὴ ἀνα- 
λοῦν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἄλλων πολεμεῖν: ἢν δέ τις εἴπῃ ἢ 
ἐπιψηφίσῃ κινεῖν τὸ χρήματα ταῦτα ἐς ἄλλο τι, ἣν μὴ 
οἵ πολέμιοι νηΐτῃ στρατῷ ἐπιπλέωσι τῇ πόλει, καὶ δέῃ 
ἀμύνασϑαι, ϑάνατον ξημίαν ἐπέϑεντο. 2. τριήρεις τὲ 
μετ᾽ αὐτῶν ἑκατὸν ἐξαιρέτους ἐποιήσαντο κατὰ τὸν ἐνιαυ- 

τὸν ἕκαστον τὰς βελτίστας καὶ τριηράρχους αὐταῖς" ὧν 

κδ΄, 8. ᾿Εξαίρετα] ἀποκχεχριμένα. -- - 4. Τῶν ἄλλων ταλάντων 
δηλονότι. --- 5. Ἐς ἄλλο τι] ἐς ἄλλην χρείαν πραγμάτων. --- 6. Νηΐ- 
τῃ στρατῷ] δηλονότι ὡς μεγάλου κινδύνου [ἐπι] Ἀρεμαμένου. οὐ 
γὰρ ἂν ναυτικῷ στρατῷ οἱ “Ἰακεδαιμόνιοι ἐφέβαλον εἰς τὴν ᾿Δττικὴν 
διὰ τὸν Πειραιᾶ ᾿ εἶ μὴ κατὰ κράτος ἤδη ἐνίκων τῷ πεζῷ τοὺς γ4η- 
ναΐους. οὗτοι γὰρ, κατὰ ϑάλασσαν πολὺ προεῖχον τῶν Πακώνων. --- 
΄. Τριήρεις τὲ μετ᾽ αὐτῶν] τῶν ταλάντων. (λ. 40γ.) 

9} ὥςπερ ἔμελλον φυλάξειν, ἴδηι 
ϑίθρμαπο πιαρὶδ Ὀ]Δο θυ 8 Ὁ αΠ18Πῃ 
να]ρ. φύλακας, εχ 485. ΟἹ. Βιθρ, 
Οτ. Αὐ0 ΟἾγ. πὰρ, δῖ θρῃ. ρῥυὶ- 
1πτ15 γθσθρὶς ΟοὐὉ]. Ασβθητ ΠΥ 
οἰΐδην 11, Ναὶ, Ταὰγ. 1)6 ἰησοη- 
βἔϑη ἐἷα ΠΡΎΟΥτ πὶ ἴῃ ἢ80 ξΟΥΠΊ1]8 
νι, ϑομποίά. δὰ Χϑη, Ουτ. Υ, 
1.,.,80. 
ἜἜμελλον. Ἐδο ᾿ι546 δα καὶ 

χίλ. Ἰασπα ἱπ Ὦ. 

Φυλάξειν. Ο. Ἐ, διαφυλάξειν 
ῬΕΥ 58 ΠΟ Π18]16, 564 11646π} ἢν, 
110. διεφϑάρη Ρ͵ο ἐφϑάρη εχ- 
ΒΙΡοΡδηΐῖ. 

,“Ποιησαμένοις. Ὧδη. ποιησο-- 
μένοις. 
Εἴπῃ. Ὦ. εἴποι. 

᾿Επιψηφίσῃ. Αὐξ. ψηφ.» ἔπε 
τήϑῃ, Υ6 0. διρ6 780, Ε', ἐπεψηφί- 
σοι. 

Ἣν μή. Ον. ἢ μή. Ἐς, εἰ μή. 
γγ θχῖσοι π15. ἴῃ ΒΙΡ], Οο19]. [ρ- 
238.} ἢ ἐὰν. -- ἐπιπλέουσιν. ἡ ῆ δπν 
βιασϑῇὴ ὑπάρχει τοῖς ἀπιστήσασι 
πολεμίοις, ὁογτιρίθ. ““ ὙΨΑΘ8. 

Οἱ πολέμιοι. Οἱ οηι. Οτ. 
Θάνατον ζημίαν εχ (455. Ατιρ. 

ΟἹ. ες. Οτ. Ατ: Ομγ. ἤδη. ΑἸ. 

Ἁἡμογα. 17. Ῥ, 17. 

ἜΤοΟΥ. Βα5. ϑῖδρῖ. 1. ΡΥ 115 γ6- 
σορῖς ΟοΎ1]., οὰϊ ξανθηΐ οἰΐδηι 
Ῥα]. 1, Ψαῖ, Τιϑισ, οὐ Ῥασγ, πῇ 
νἹάθίαν οπη65. ΡΥΪ5 ϑᾶν. τὴν 
ζημίαν. ἸΝοδίχαχμι 8]}65 ΤΥ δι15 
111, 4 

᾿Ἐπέϑεντο. Ἐ.. ἀπέϑεντο. 
92. Ἑκατὸν ἐξαιρέτους Ο. Ἐ' 

ῬΑ], 1τ. γαῖ. Η. Βδρ. (6.) οοά. 
Β45. Οὐ. ἢ.1. Βεκκ,, Ψαὶρο (εἴ 
Ηδ86Κ.) ἵν ΘΥ80 ογαϊη. ἐξαιρ. 
ἑκατόν. Οδ8:-. ἑκατόν ᾿ς ἀ6., 
ΟΟμΐγα ἸΠῸΧ Ῥ͵ΤῸ ἕκαστον͵ 16ρ51- 
1πΥ. Ετίδπι 1 1 Ατιρ. ἑκατόν ογα- 
501 δὲ ἕκαστον πιιίαίτιπι ἢ ἑκα- 
τόν. Θποὰ πα ἔοτία ΡΙΌΡΘΒ, οο- 
δ᾽ϊα 510 δυιἱοιϊαμαι δηΐ ἐνεαυτόν 
ΔΡ65586 ἄβρεσθ, σπαθπὶ [δηλθη 
οριϊπηΐ. Του ἴαθητατ, φαΐχψαθ ἴα 
κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον τεοῖα 
58 Βεαρεῖ, 14. ποῖ, Κατ᾽ ἐνιαυ- 
τόν Νίοεαι. Τᾶπι τόν {ὰᾶπὶ ἕκα- 
στον οἵπ. ΑΥ. ΟἾγ. Π8η. Μετὰ 
τῶν ναυτῶν Ῥτο κατὰ τὸν ἐνιαυτ. 
ἕκ. Ῥύδθροὶ νἱπα, 

Βελτίστας, Μοβαιι. βελτίστουρ. 

Τριηράρχους. Ο. τρηιράρχους. 
ΑΥ. Οὔτ, 8. τριηράρχας. Αἱ 
νας 1 .: . 90, 

" 
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μὴ χρῆσϑαι μηδεμιᾷ ἐς ἄλλο τι ἢ μετὰ τῶν χρημάτων 
ὑμὸ ἡ τοῦ αὐτοῦ κινδύνου, μ δέῃ. 

(6. Μικτά τινα. --- Κεφ. 1β. ἀ) Οἱ ᾿“θηναῖοι μεγάλῳ. αὐδῶ 

τὴν Πελοπόννησον περιπλέοντες ἐς διεϑώνην καὶ Φειὰν ἀπο- 

ἐκκις ) 

ἐδ. Κεφ. . Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσὶ “τξρὶ Πελοπόννησον 114, 
ιζ΄. προ, καὶ Κερκυραῖοι μετ᾽ αὐτῶν, πεντήκοντα ναυσὶ 

προςβεβοηϑηκότες, καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐκεῖ ξυμμάχων, ὅ 
ἄλλα τε ἐκάκουν περιπλέοντες, καὶ ἐς Μεθώνην τῆς 4α- 
κωνικῆς ἀποβάντες, τῷ τείχει προφέβαλον ὄντι ἀσϑενεῖ, 
καὶ ἀνθρώπων οὐκ ἐνόντων. 9. ἔτυχε δὲ περὶ τοὺς χώ- 
ρους τούτους Βρασίδας ὁ Τέλλιδος, ἀνὴρ Σπαρτιάτης, 
φρουρὰν ἔχων: καὶ αἰσϑόμενος, ἐβοήϑει τοῖς ἐν τῷ χω- 
ρίῳ μετὰ ὁπλιτῶν ἑκατόν. διαδραμὼν δὲ τὸ τῶν ᾽4ϑη- 
ναίῶν στρατόπεδον, ἐσκεδασμένον κατὰ τὴν χώραν, καὶ 
πρὸς τὸ τεῖχος τετραμμένον, ἐρπίπτει ἐς τὴν Μεθώνην, 
καὶ ὀλίγους τινὰς ἐν τῇ ἐορδρομῇ ἀπολέσας τῶν μεϑ᾽ ἕαυ- 
τοῦ, τήν τε πόλιν περιεποίησε, καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ τολ- 
μήματος πρῶτος τῶν κατὰ τὸν πύλεμον ἐπῃνέθη ἐν 
Σπάρτῃ. 8. οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι ἄρανπρῷ παρέπλεον, καὶ 

10 

18 

" Ὡ. ᾿ἀνϑρώπων) λείπει πολλῶν. --- ἸΤερὶ τοὺς χώρους τού-- 
ἀπ τῆς “Μεϑώνης. (λ. 4“ὐγ.) --- 11. “πιαδραμών] ἀντὶ τοῦ διὰ 
μέσου αὐτῶν δραμών. -- 15. Περιεποίησεν ἐφύλαξε. (λ. “40γ.) --- 
᾿Δἡπὸ τούτου] ἀπὸ ταύτης τῆς ὁρμῆς. (λ. 40γ.) -- 17. ἼἌραντες] τὸ 
ἄραντες κυρίως ἐπὶ ϑαλάσσης εἴρηται; ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἐπὶ γῆς. 

Ἐς. Μ᾽ηδ,. ΑγΥ. ΟἸγσ. ΤΠ δη, ἐπ᾿ 
Τία οἴϊαπι Π|.57 ΠΡ ΒΌΡΥα βου θῖ.- 
γρ. οἵ ἀτιοῖτι5 συ άατη. ΟΡ ΞΟΙΧΣΙΙδ, 

Τῶν γρημ. Τῶν οτ. ΟἾγ. 

ΟλΡ. ΧΧΥΝ, Περί οἴῃ, Μοβι. 

“Πελοπόννησον. Οὐ. ρΡεδξϑίηχβ 
τὸν Πελοπ. 

Περιπλέοντες. Ἐ. Ῥοϑῖ μοῦ νϑῦ- 
Ῥυπὶ δά αὶ τὴν Πελοπόννησον. 
“Τῆς “Δακωνικῆρ. ΑΥ. ΟἸχ, 8. 

τὴν Λακωνικήν. δὶς οἰΐδι 111.» 
ἘΠῚ ἀἈροτῶν 50Υ, τῆς --- ῆς- 

φοφέβαλον. ΘΥ. προςέβαλλον. 
τῷ “γάλιδος. ΟἾσ, Τεληΐδος. 

“Οπλιτῶν. Αγ. τῶν ὁπλ. 

᾿Εςδρομῇ. Οοά, Β45. ἐπιδρομῇ- 
᾿Απολέσας. ΟΥ, ἀπολύσας, εἵ 

6Χ δηλ, ἀποκλείσας. 

Τῶν μεϑ' ἑαυτοῦ. ΡᾺ]. τῶν 
μεϑ'᾽ αὑτοῦ. ΟΥ. μετ᾽ αὐτοῦ, 
Ὁ: τῶν. Αὐτοῦ ἀαϊ οἰἴατ Τα ὰν, 

᾿Ἐπῃνέϑη. Ο. ἐπαινέϑη. 
ὑδ τον Σπάρτῃ. Ἀερ. Η. ἐν τῇ 

ϑ. Παρέπλεον. Οοά. Βε-. ἃ ΡΥ. 
χπ8 ἢ. περιέπλεον, οοΥγ. παρέ- 
πλεον. ; 



΄-Ὡ-Ὡ--ἰὐὐπᾶσπσα““παπππππαοασσεοΨσ ἔοῶποἔοοοἐοὦἕἍἕΨμωαπσ«««Ἕ««ι- ὃΘὍὅΎυΣῦυέο.: 

ΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΌΣ. ΚΕΦ. κὲ. ας΄. δὶ 

σχόντες τῆς λείας ἐς Φειὼν, ἐδήουν τὴν γῆν ἐπὶ δύο 

» ἡμέρας" καὶ προςβοηϑήσαντας τῶν ἐκ τῆς κοίλης '᾿Ηλιδος 
τριακοσίους λογάδας καὶ τῶν αὐτόϑεν ἐκ τῆς περιοικί- 
δος ᾿Ηλείων μάχῃ ἐκράτησαν. 4. ἀνέμου δὲ κατιόντος 

» ι δ μεγάλου, χειμαξόμενοι ἐν ἀλιμένῳ χωρίῳ, οἵ μὲν πολλοὶ 
ἐπέβησαν ἐπὶ τὰς ναῦς, καὶ περιέπλεον τὸν ᾿Ιχϑῦν χα- 
λούμενον τὴν ἄκραν ἐς τὸν ἐν τῇ Φειᾷ λιμένα" οἱ δὲ 
Μεσσήνιοι" ἐν τούτῳ καὶ ἄλλον τινὲς οἵ οὐ δυνάμενοι 
ἐπιβῆναι, κατὰ γῆν χωρήσαντες, τὴν Φειὸν αἱροῦσι. 5. 

β 10 χαὶ ὕστερον αἵ τε νῆες περιπλεύσασαι ἀναλαμβάνουσιν 
αὐτοὺς, καὶ ἐξανάγονται ἐκλιπόντες Φειάν: χαὶ τῶν 
᾿Ηλείων ἡ πολλὴ ἤδη στρατιὰ προφεβεβοηϑήκει. παρα- 
πλεύσαντες δὲ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ ἄλλα χωρία, ἐδήουν. 

' (β΄. Στρατεία ᾿4ϑηναίων ἐς “Δοκρίδα.) 

κε΄. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρύνον τοῦτον ὁΐ ᾿4ϑηναῖοι 
1ὅ τριάκοντα ναῦς ἐξέπεμψαν περὶ τὴν “οκρίδα, καὶ Εὐ- 

1. Σχόντες] ἀντὶ τοῦ προςσχόντες. (4γ.}) --- 9. Ἔκ τῆς κοί- 
"λης ᾿Ηλιδος] εἰς δύο διήρητο ἡ Ἦλις, εἰς ὀρεινὴν καὶ κοίλην. --- 
38. Τῆς περιοικπίδος τῆς περιχώρου. (λ. 4ὖγ.) -- 7. Οἱ δὲ Μεο- 
σήνιο.)] οἱ ἐν Ναυπάκτῳ δηλονότι. -- 8, Ἔν τούτῳ] τῷ καιρῷ. 
(λ. 40γ.) --- 9. ᾿Επιβῆνοι] ἐπὶ τὰς ναῦς. (1λ. 40γ.) --- Τὴν Φειὰάν 
αἱροῦσι) τὴν πόλιν αὐτὴν πορϑοῦσι. 

Φειάν. ΜοΞαιι.. Φειάς. 
Τῆς κοίλης. Τῆς οτα. 6. 
4, Κατιόντος. Νἱηᾶ. καταπιόν- 

τος. 
Ζειμαξζόμενοι. Ἐ. χειμαξομέ- 

νων. 
᾿Δλιμένῳ. Ο. ἀλιμένι. 
Ἐπί. Ὁ. ἐς. 
Τὸν Ἰ᾿χϑῦν. Ὁ. ἐπὶ τ. Τ. (1ε- 

ἴογιιπιὶ 64. δηΐθ Οοιε]. Ἴχϑυν 
((Ρᾶτοχ.) βουίθιαπι. Οδ55. ΟΕ]. 
Ἤϑβοῖϊς, ᾿Ιχϑῦν, χφυιοα πο5 {ποία 
ϑοΥναυ πλιι5, ΟἹ, 1. 2. Ρ.. 177. ῬΑ]. 
ΒΘκκ, Ἰχϑύν. 

Μεσσήνιοι. Βι65. (ἴῃ 40 γϑο. 
τδ . Θηπιθηα,) Μίσϑαι. ΑΥ, ΟἾγχ, 
τη. («υῖΐ 1. δα βουϊρίαγα δὶ 
οοηβία:) ηεσήνιοι. Αἱ νἱὰ, 1. 9, 
Ῥ. 551, 

Τὴν Φειάν. Τήν ἄδ6. Τιααγ. Ε. 

τα. ΑΥ. ΟἾτ. θη, Ποίηδε ΒΘ ΚΚ, 
ἅπ γηΐπη, ἜΧΘΠΊΡ]]. οαπὰ 888. αἷ- 
ροῦσιν. 

5. ᾿Εξανάγονται. Ἄδερ. ἐξάγον- 
ται, οἵ ἃ οογγθοῖ. ἐξανάγ. 1). 
ἐξανάγοντες, αἱ 5. ες 8]. Ὠ1811. 

᾿Ἐλκλιπόντες. Ὦ. 1ιαπγ. Εν, Ὑἱπᾶ, 
τὰ. ΑΥ, Πδη. ἐκλείποντες. 

Προςεβεβοηϑήκει. Ὦ. προβε- 
βοηϑήκει. 

Παραπλεύσαντες. Ἡ. περιπλεύσ. 
᾿ΕἘπὶ ἄλλα --- τοῦτον οἱ ᾿άϑην. 

ΩΡ τδρϑύλειιμα ΑἸ ΠΗ θηβίιπι ΠῸ- 
ΤΏ 6) ΟΠ1. ΜοΒαιι, 

Οκν». ΧΧΥῚ. Τὸν αὐτὸν γρό- 
γον τοῦτον. ΑΥτ. ΟἾγ, Πδη. τὸν 
αὖτ. τοῦτ. γρόν. Αἱ να. ὙΠ, 
18. 4]. 

Οἱ ᾽άϑην. Ατιΐσ. οπι, 1ωδυγ. 

ΠΣ 
Ἐ. τὰ. 



δ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β. 

βοίας ἅμα φυλακήν. 9. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Κλεύπομ- 
πος ὁ Κλεινίου" καὶ ἀποβάσεις ποιησάμενος, τῆς τε πα- 
ραϑαλὰσσίου ἔστιν ἃ ἐδήωσε, καὶ Θρόνιον εἷλεν " ὁμή- 
ρους τε ἔλαβεν αὐτῶν, καὶ ἐν ᾿Δλύπῃ τοὺς βοηϑήσαντας 
“Μοκρῶν μάχῃ ἐκράτησεν. ὄ 

(γ΄. Αἰγινῆται ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων ἐκ τῆς νήσου ἐςπίπτουδιν, οἷς 4α- 
κεδαιμόνιοι Θυρέαν διδόασιν οἰκεῖν.) 

κζ΄. ᾿Ανέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ ϑέρει 
τούτῳ ἐξ Αἰγίνης ᾿ἀϑηναῖοι, αὐτούς τε καὶ παῖδας καὶ 

ἐδ. Βιβλι γυναῖκας, ἐπικαλέσαντες οὐχ ἥκιστα τοῦ πολέμου σφίσιν 
ΡῈ αἰτίους εἶναν" καὶ τὴν Αἴγιναν ἀσφαλέστερον ἐφαίνετο, 

δ᾿: τῇ Πελοποννήσῳ ἐπικειμένην, αὑτῶν πέμψαντας ἐποί- 10 
κους ἔχειν, καὶ ἐξέπεμψαν ὕστερον οὐ πολλῷ ἐς αὐτὴν 115. 

χζ΄. 6. ᾿ἀνέστησαν)] μετῴκισαν, διὰ τὸ εὔνους εἶναι τοῖς 4α- 
χεδαιμονίοις.᾽ --- ὃ. ᾿Επικαλέσαντες ---Ἴ ἐγκαλέσαντες αὐτοῖς τοῦ 

͵ ΄ , φ' 3 ᾿ Μ) ν 

πολέμου μάλιστα αἰτίους εἶναι. --- 10. ᾿Εποίκους ] ἀποικοι μὲν οὗ 
2 ΔΩ͂ ᾿, “νι. ἴω Ψ ν ᾿ »“ 

ἐν ἐρήμῳ τόπῳ πεμπόμενοι οἵκῆσαινγ ἔποικοι δὲ οἱ ἐν πόλει, ὥς- 
περ νῦν. 

φ, Κλεύπομπὸς. Ὁ. Θεύπομπος. 
᾿ἀποβάσεις. 1). ὑποβάσ. 

͵, Παραϑαλασσίου. 6. ϑαλασσίου, 

παρὰ 5. Υ. ἃ]. πηδη. 
Θρόνιον. Αγ. Οὔτ. Π8η. Θρᾶ- 

ψιον. 8510 δἰϊαμη πὶ... ΕΪ διρ τᾶ 
βοῦ. γρ. ο. ὈΣ. 1. 2. Ρ. 805. 

᾿Δλόπῃ Ο 5855. ῬΑ]. 1τ. Κε, νη, 
τι. ΑΥὐ. ΟΠ γ, Ηδδοῖ, ΒεῈκκ. Μδ8]6 
νι! οοὸ ̓ ψλώπῃ,. Οὗ, 1. 2, ν. 805. 
18}. ᾿ἡκόπῃ. 

ΟλνΡ. ΧΧΝΙ͂. ᾿ἀνέστησαν --- 
ἔχειν Ὠίΐοη. Ρ. 846., 01 καί ἀ6., 
Ῥτο ϑέρει Ἰορ. χρόνῳ, εἐ καὶ γυ- 
ναΐχκας καὶ παῖδας ἴπνούβο οὐ- 
ἀϊπο, ἀοίπαθ ἀσφαλέστερον ἄν, 
εἴ τῇ Πελοποννησίων. 

Αἰγινήτας. Ε. «ἁἀἰγινίτας, αἱ 
5ο]οὶ, 

᾿Αϑηναῖοι. Ἐ.. οἱ ᾿4ϑην. 
᾿Ἐπικαλέσαντες. Ἐ. ἐπικαλέσαν- 

τας. 
αὑτῶν. Ἐϊ44. δῖε Θοῖι]. Ῥδ]. 

γι. (δ Ῥασσ. οἱ 1{|, ἐδοθίιυ) 
αὐτῶν, ιοὰ ἔξογία556 τοβιϊτιθη- 
ἄμπηι. ὙἹά, ΕΔΥΥ. αἀἴβοσερ, βοχρῖ, 

Πέμψαντας εχ 455. ορ. οοὔ. 
Β485. Οὐ. ϑίβρῃ. 9. ρυίπιις γϑοθ- 
Ρὶν ΟΘο1}., οἱ ἔανϑης 1τ. Ν αἱ, δὲ 
Ῥαγυ,, δὶ φιυϊὰ εχ Ο δἰ] 5] 6 τῖο 
ΘΟ] ρογα ΠΠοθὲ, ρυδοῖευ Β, οὐ ἢ 88. 
Οὐιδθ βουϊρίιγα Ηἶδὶ δὴ ζϑιη δ1ι- 
οἵογίταϊθπι παροσεῖ, φαοα ρῥαλι8 
Ἰοροθαῖιν δὲ ἃ )͵ἱοῶγς. αοαιθ 
διιρρδαϊδίιν πέμψαντες, Θχοιι- 
ΒΑΥΙ 54]16ηὶ Ροββοῖ, Οἱ. 1. 1. Ρ. 
110. 

᾿ἘἘποίκους. 5. Αδποϑβοὶε ϑιυιϊ4, ἐπ 
ἀποίκησις οἱ ἔπσικος» 4] οΧ 
ΘΠ]. δπγθηά. δὲ βρρ!}. [οἵ Ζοη. 
δὲ Ῥῆαν. νἱά. Ατίβίοξ, Ῥο]ῖξ, δὲ 
ΑΙΡῚ ᾿Ρα5ϑπι. Ῥ}]]οβίγας, Ερ. 47. 
ΤΠοπι. Μαρ. οἷΐϊαὶ ἐποίκους 
ἔπεμψαν ᾿άϑηναῖοι. Αὐἱδίορἢ. 
Ἶρρν. 1807. “Ὥςτε πτερῶν σοι τοῖς 
ἐποίκοις δεῖ ποϑεν. Ῥίπα, ΟἹ. 
ΙΧ, 104. Ὑΐα δ᾽ [άκτορος ἐξόχως 
τίμασεν ἐποίκων. “ΥΥΑ58. ΟἿ, 
1. 1. ». 335. 

Ὕστερον --- αὐτήν. Μοκαιι. αὖ- 
ν «ἃ... 

τὴν οὐ πολλῷ υστ. 
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ΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. κξ. κη. κϑ. 58 

τοὺς οἰκήτορας, 2. ἐχπεσοῦσι δὲ τοῖς «Αἰγινήταις οἵ 4α- 
κεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν, καὶ τὴν γῆν νέμεσϑαι, 
χατά τε τὸ ᾿Δϑηναίων διάφορον χαὶ ὅτι σφῶν εὐεργέ- 
ται ἦσαν ὑπὸ τὸν σεισμὸν καὶ τῶν Εἱλώτων τὴν ἐπα- 
νάστασιν. ἡ δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεϑορία τῆς ᾿4ργείας καὶ 
“ακωνικῆς ἐστὶν, ἐπὶ ϑάλασσαν καϑήκουσα. καὶ οἱ μὲν 
αὐτῶν ἐνταῦϑα ᾧκησαν, οἵ δ᾽ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλ- 
λην Ἑλλάδα. 

(δ΄. Ἔκλειψις ἡλίου.) 

χή. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους νουμηνίᾳ κατὰ σελήνην, τῇ τρίτῃ 
τοῦ Αὐγ. (ὥςπερ καὶ μόνον δοκεῖ εἶναι γίγνεσϑαι δυνατὸν,) ὁ ἥλιος 

γω Ἁ ’ κ ; ᾽ ’ [2 

ἐξέλιπε μετὰ μεσημβρίαν, καὶ πάλιν ἀνεπληρωϑη, γενὸ- 
μενος μηνοειδὴς, καὶ ἀστέρων τινῶν ἐκφανέντων. 

(ε΄, Οἱ ᾿ἀϑηναῖοι διὰ ΙΝΤυμφοδώρου Σιτάλπκῃ ᾿Οδρυσῶν βασιλεῖ ξυμ- 
μαχίαν ποιοῦνται, καὶ πρὸς Περδίκκαν διαλύονται. “ἅμα ἔνια 
περὶ Τήρεω τοῦ Σιτάλκου πατρός.) 

κϑ΄. Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει Νυμφόδωρον τὸν Πύ- 
ϑεῶ, ἄνδρα ᾿4βδηρίτην, οὗ εἶχε τὴν ἀδελφὴν Σιτάλκης, 

1. “Εχπεσοῦσι] ἐξορισϑεῖσιν. ---- 8. Ἐὐεργέται ἦσαν] συμμαχή- 
σαντες ἴσως αὐτοῖς οἱ Αἰγινῆται. --- 4. Ὑπό] κατὰ τὸν καιρόν. -- 
5. Μεϑορία] μέση. --- 6. Καϑήκουαα) παρατεινομένη. --- 7. Ἐν»- 
ταῦϑα) ἐν τῇ Θυρεάτιδι γῇ. 

χκϑ'. 18. Τὸν Πύϑεω) ὁ Πύϑης, τοῦ Πύϑεω, ᾿Ιωνικῶς. --- 
14. Σιτάλκης] βασιλεὺς Θράκης. 

9, ᾿Ἐχπεσοῦσι. Ῥα]. ἐκπέμπουσι. 
“Αἰγινήταις. Ἐ. “ἐγινίταις. 
Θυρέαν. 1ι. ναὶ, Η. Βερ. (6.) 

Οτ. Β. Θυραίαν, «υοὰ ποι πιὶϊ- 
τ ΟΥΘτ διιοϊουϊαΐθηι παροὲ, Υἱα. 
1. 2. ρ. 906. Ῥα]. Θυρεάν, πιαῖδ. 

Εἱλώτων. Οα55. ΟΥ. πὶ. Εἶλ., 
δὲ τὴ. σοῃβίϑῃϊου 118, ϑῖς Αἰ, 
βαργα 1, 101, ΙΝ, 96, ΥἹΙ, 58, 
Οδδ5, Ῥασίου ΡΝ, 96. ἴΐεπι , 
56. 57. εἴ ρ]θγαπηχαο, Οτ. Υ', 64. 
ὙΠ, 19. 568, Αἱ εἶνθ αν Ἕλας 
βἶῖνθ 8)» ἑλεὺὴν ἀθχίναβ, οχίρο χϑ- 
Ριιρηδῖ, 

Θυρεᾶτις. Τα ΒΕΙΚΚ, 5ϑοιμάπιηι 
σοροϊαθ ργοβοῦΐοαβ ρύοὸ Θυρεά- 

τις. τ, αῖ. Η. Βεσ, (6.) Θυ- 
ραιάτις (Θυραιᾶτις). 

“Μακωνικῆς. Ματρ. ϑίθρῃ. “α- 
κεδαιμονίας. 

Θάλασσαν. Βιερ. (6.}) Η. ψΜαῖ. 
ϑαλάσσης. 

Οἱ δ᾽ ἐσπάρησαν οπι.. Οἢγ. 
ΠΏ 8ῃ. 

ΠΑΡ. ΧΧΥΠΙ. Μόνον. Νἱμπά. 
μόνος. 

᾿Εξέλιπε. Ἐ΄. ἐξέλειπε. 
᾿Εκφανέντων. Ὁ. φανέντων. 

αλν». ΧΧΙΧ. Ἐν οπι. Ε. στ. 
ῃ.1. 

᾿Δβδηρίτην. Ὁ. Ἐ. Αὐδηρίτην. 
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δυνάμενᾷ παρ᾽ αὐτῷ μέγα, οἵ ᾿ἀϑηναῖοι, πρότερον πο- 
λέμιοξ. νομίζοντες, πρόξενον ἐποιήσαντο καὶ μετεπέμψαντο, 

βουλόμενοι Σιτάλκην σφίσι τὸν Τήρεω, Θρᾳκῶν βασι- 

λέα, ξύμμαχον γενέσϑαι. 9. ὁ δὲ Τήρης οὗτος, ὁ τοῦ 
Σιτάλχου πατὴρ, πρῶτος Ὀδρύσαις τὴν μεγάλην βασι- 
λείαν ἐπὶ πλεῖον τῆς ἄλλης Θρῴάκης ἐποίησδ᾽ πολὺ γὰρ 

μέρος καὶ αὐτόνομόν ἐστι Θρᾳχῶν. 8. Τηρεῖ δὲ τῷ 
Πρόκνην τὴν Πανδίονος ἀπ᾿ ᾿άΑϑηνῶν σχόντι. γυναῖκα 
προρήκει ὃ Τήφης οὗτος οὐδὲν, οὐδὲ τῆς αὐτῆς Θρῴκης 
ἐγένοντο" ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν ΣΊΜΤΣ τῆς Φωκίδος νῦν κα- 

λουμένης γῆς ὁ Τηρεὺς, ᾧκει, τότε ὑπὸ Θρᾳκῶν οἰκου- 

μένης" (καὶ τὸ ἔργον τὸ περὶ τὸν Ἴτυν αἵ γυναῖκες ἔν 
Τῇ γῇ ταύτῃ ἔπραξαν" πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν 
ἀηδόνος μνήμῃ “Ιαυλιὰς ἡ ὄρνις ἐπωνόμασται" εἰκὸς δὲ 
χαὶ τὸ κῆδος Πανδίονα ξυνάψασϑαι τῆς ϑυγατρὸς διὰ 

1, Παρ᾽ αὐτῷ] τῷ Σιτάλκῃ. (1. 4ὖγ.) --- 9. Πρόξενον] φίλον. 
- 8. Σφίσι ] τοὶς ᾿ϑηναίοις. (Δ. 4ὑγ. ) - Τὸν Τήρεω] ὁ Τήρης» 
τοῦ Τήρεω. --- 5. ̓ δρύσαις] ᾿Οδρύσαι ἔϑνος Θρᾳκῶν. ---. Αὐτό- 
ψομον ] ἰδίοις νόμοις χρώμενον. (2. .4Ὁγ.) --- Τηρεῖ δέ ---} ἰστέον ὅτε 
ἐνταῦϑα μόνον μῦϑον εἰφάγει ἐν τῇ συγγραφῇ, “καὶ τοῦτον δ}ιστά- 
ἕξων. - ο. Οὐδὲ τῆς αὐτῆς Θρῴκης] εἰς τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα τοπον 
τῆς Θρῴᾷκης. (2. “Α4ὑγ.) --- 10. Ὅ μέν] ὁ Τηρεὺς ὁ ἀρχαῖος. -- 12. 
Τὸ περὶ τὸν Ἴτυν) τοῦτόν τινὲς ᾿Ιτυλὸν καλοῦσιν. --- 19. Ἔν ἀη- 
δόνος μνήμῃ] ἀντὶ τοῦ μεμνημένοι τῆς ἀηδόνος τοῦ ὀρνέου. --- 
15. “Πιὰ τόσον] δι᾿ ὀλίγου διαστήματος. 

Παρ 5. ν. 6. 
“Μέγα. Ο. Τιαυγ. μέγαν. 
2. Πρῶτος οπι. Ὦ. 

᾿Οδρύσαις. Ο. ᾿Οδρούσσαις, δ 
4ο]6ι. 

᾿Επὶ πλεῖον (55. Αἰιρ. Ο. Ῥα], 

Προςήκει 455, Αι. ΟἹ. Ῥα], 
τ, Καῖ, Η. Ἀερ. Ὅγυ. 1, τλᾶτρ. 
ϑίβρῃ. Ηδδοκ, Βεκκ. Ψαϊδο 
προςῆπεν. 

Ἐγένοντο. Ν᾽ηᾶ, ἐγένετο. 516 
Συχϑιιβ ο. 81, 8 , 

1. Και. Η, Ἀθρ. (π15ὶ φορὰ Ἰνὶσ 
σοηπιηρὶι ἐπεπλεῖον) ΟΥ. Μίοβαι. 
Βοκκ. Μνι]ρο (6ὲ Ηδδϑοῖς.) ἐπι- 
πλέον ( ἐπὶ φἈ.} . ΡΘΥ 86 μοὶ ἀδ- 
1ΘΥιξ. 

ἄλλης ἄθ. Αὐ. 
8. Τηρεῖ δέ. 4ὲ ἀε. ΑΥ, 
Τῷ Πρόκνην. ΟἹ. τῷ τὴν Πρ. 
λή Πανὸ. (885. τοῦ Πανδ, 

᾿ 349. ᾿ἅπ Ομ". Β. 
ἀγόναι ΡᾺ]. σχόντα ; 56ἃ ΘΟΥΥ. 

Νῦν οἱ, Ε. 
Τηρεύς. Τιαῖιν, Ἐς. γηᾶγα, δΊΘΡἢ. 

πῖαϊο, Τήρης. Οὀδίθσυμ. ᾿οττιὴν 
νοοσαϊιαλιλ ὩΟΪ ΡΥῸ 805 ῥθοίο 
μᾶῦοσθ, Δ. 1. 2. ρ. Φ06. εὐρὶ 
δι σομΐουυὶ ἰπββίηχιιθ 100}}, 
ῬΒ1|011. 1. 2. Ρ. 118. 

Τῶν ποιητ. Ἀορρ. ἐκ τῶν π-ο 
Εἰχὸς δέ. Ῥῖο δέ Ι»δγ, μ]. 

τ8. Ε. γε. 
Τῆς ϑυγ. Ἀρρ. καὶ τῆς 9ὺυγ. 

10 

1 
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10 
2 - 
ἜΨΟΝΩΝ ἱππέων τὲ καὶ πελταστῶν. 

.ΕΤΌΣ. 4. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. κυ... δᾶ 

τοσούτου, ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους, μᾶλλον ῆ διὰ 
πολλών ἡμερῶν ἐς ᾿Οδρύσας ὁδοῦ ") Τήρης δὲ οὖτξε τὸ 

αὐτὸ ὄνομα ἔχων, βασιλεύς τε πρῶτος ἐν κράτει ᾽Οδρυ- 

σῶν ἐγένετο. 4. οὐ δὴ ὄντα τὸν Σιτάλκην οἱ ᾿ἀϑηναῖοι 
ξύμμαχον ἐποιήσαντο, βουλόμενοι σφίσι τὰ ἐπὶ Θράκης 
χωρία καὶ Περδίκκαν " ξυνεξελεῖν " αὐτόν. 5. ἐλθών τε 

ἐς τὰς ᾿άϑήνας ὁ Νυμφόδωρος τήν τε τοῦ Σιτάλκου ξυμ- 
μαχίαν ἐποίησε, καὶ Σάδοκον, τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ᾿49η- 
ναῖον" τόν τε ἐπὶ Θράχης πόλεμον ὑπεδέχετο καταλύ- 
ὅειν" πείσειν γὰρ Σιτάλκην πέμψειν στρατιὰν Θρᾳκίαν 

6, ξυνεβίβασε “δὲ 

2. Τὸ αὐτὸ ὄνομα] τοῦ Τηρέως. -- 8. Ἐν ἌΝ ἐν δυνά- 
μει. (40γ.) --- 4, Οὗ] ὅπου. --- 5. Τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία] Χαλκι- 
δέας., Βοττιαίους. --- 6. ἐξυνελεῖν} προςποιήσασϑαι. [12 40γ. ) -- 
8, Τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ᾿᾿Αϑηναῖον] τὸν υἱὸν τοῦ Σιτάλκου, ἵνα λοι- 
πὸν ὡς ὑπὲρ πατρίδος ἀγωνίζηται. -- ̓ 4ϑηναῖον] ᾿Αϑηναίων πολί- 
τὴν ἐποίησεν. (1. 40γ.) -- 9. ὝὙπεδε ἔχετο] ὑπέσχετο. (λ. 40γ.) --- 
14: Πελταστῶν] πέλτη ἀσπὶς τετράγωνος. -- ἐξυνεβίβασε ---) φίλον 
ἐποίησεν αὐτοῖς τὸν Περδίχκαν. (λ. Αγ.) 

ΕἸ 

Ἰοσούτου, 8.80]. ἴῃ σαρ. τό- 
᾿ θοῦ. 

᾿ρφελείᾳ. ῬΑ]. πι. ὠφελίᾳ, ἱπ 
1110 οοΥγ, σγθο. ταδη. Ὑ]4. 48 Ασῖ, 
ΟΥ,. ἀρ. Τμυο. ο. 19. 

᾿Οδρύσας. Ἐ'. ᾽οδρούσας. 
4͵ ᾿Εποιήσαντο. Τάτ. Ὑὶη4, 

τὰ. Αυ. Οἢγ. θη. ἐποιοῦντο. (ξΞῖα 
ὙἹπα. προρέποιεῖτο ὕΥῸ προρε- 
ποιήσατο Ι, 137.) 

περλῥωμων; Ο. Περδίκαν. 816 
Τυιτϑβιιβ ὃ. 6. 7., πρὶ ἃ 5. χ. 

Ἐυνεξελεῖν Ο. Ἄερ. (508 εχ 
Θπι θη, τθο. τη.) 811. Ε', ΑΥ΄. 
ΟἾγ.7γ αιιοά ἴᾶπὶ Ὑνϑαξϑῖο ρ]δοθ- 
Ραῖ. Ψυ]ρο (Ηδεοκ. Βεἰκ.) 
ξυνελεῖν. Οἵ. δαμοί, 

5. Καὶ Σάδοκον. ,, ΗἰΞτονίαπι 
Βδῆς ἰδησὶς Αὐἱβδέορῃ. Αοβάση. 
145, Ὁ ϑ8ϑοο]. Σάδωκον. ὁ 
ΥΥΑΒ5.. ,,) ϑομο]ου δρᾶ γι: 
βίορῃ!ῃ, δουχίσίὶ ΝΑ], δὰ Ηδ- 
τοάοί. ΙΝ. Ρ. 819, ὕευρα, 4188 
ἴα ρει ϊπθπξ, 11 θπ|πῈ Θηλ6η- 

Δαῖα: σύμμαχος ᾿4ϑηναίοις" μέ- 
μνηται Θουκυδίδης " προρτίϑησι 
δὲ καὶ τὸ ὄνομα, λέγων οὕτως" 
καὶ Σαδ. --- ᾽άϑην.““ ΟΟΥ̓ΤῚ.. 

Τὸν τε --- καταλύσειν. .5 Αἴογε 
ΤΊουα. Μ8ρ. ἴῃ ὑφίσταμαε, εὲ 
αἀπηοίῖαξ οἰζαπι 4ΠΠ10ὶ Ὁ τιον αἰ θυ 
εἰ Ηεγοάοΐιπι ὑποδέχομαι ἀἴοθ- 
τΘ ὑτο ὑπισχνοῦμαι.“ ΟὔΚ, 

ΠῈέμψειν Οα55. Ατιρ. Ο. Ε΄. Ρα]. 
1. Καῖ. Η. Ῥι65. (ργορυῖθ μέμ- 

ψειν Ο., ε64 π, 5. μ.) τ. Ὁ. 1. 
ΑἸα, ΕἸοΣ. Β85. δδϑοϊς, ΒΕΚΚ. 
ΟΥ̓. 1. 1. ». 159. υ]ρο πέμπειν. 
ΟΙ. πέμψαν. 

Θραᾳκίαν. Τιαιτ. τὰ. Θρᾳκείαν. 
ΑΥ, τ, Θφᾳκηΐαν. Πα. Θρα- 
πιήαν. 

᾿Αϑηναίοις. ῬΩ]. Ο. ᾽4ϑην. τε. 

ἹἹππέων τα καί. ΤῈ οτὰ. ΑΥ. 
σαν. Π8}., τε καί Ἐ'. Τὰ Τύϑυγ. 
ο» Ὑθρθιῖῦ. ᾿άϑην. ογαμΐα 8} ἱπ- 
πέων --- τοῖς ᾿4ϑην. ἀο. 
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καὶ τὸν Περδίκχαν τοῖς ᾿Αϑηναίοις. καὶ Θέρμην αὐτῷ 
ἔπεισεν ἀποδοῦναι. ξυνεστράτευσέ τ᾿ εὐϑὺς Περδίκ 
ἐπὶ Χαλκιδέας μετ᾽ ᾿Αϑηναίων καὶ Φορμίωνος. 7. οὕτω 
μὲν Σιτάλκης τε ὁ Τήρεω, Θρᾳκῶν βασιλεὺς, ξύμμαχος 
ἐγένετο ᾿Αϑηναίοις, καὶ Περδίκκας ὃ ἔπε ἐνετο “Μα- 
κεδόνων βασιλεύς. 

(5. 

ΘΟΥΚΥΖΔΊΛΜΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β. 

᾿Αϑηναῖοι Σόλλιον χαὶ [άστακον αἱροῦσι, καὶ Κεφαλληνίαν 
προςφάγονται.) 

ἐδ. κεφ. Δ1Α΄. Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσὶν ᾿4ϑηναῖοι; ἔτι ὄν- 
κεν χεῇ περὶ Πελοπόννησον, Σολλιόν τε Κορινϑίων πόλισμα 

αἱροῦσι, καὶ παραδιδόασι Παλαιρεῦσιν ᾿ἀχαρνάνων μό-- 
γοις τὴν γῆν καὶ πόλιν νέμεσϑαι᾽ καὶ ἄστακον, ἧς 
Εὔαρχος ἐτυράννει, λαβόντες κατὰ κράτος, καὶ ἐξελά- 

ὅαντες αὐτὸν, τὸ χωρίον ἐς τὴν ξυμμαχίαν προςεποιή-- 
δαντο. ἐπί τε Κεφαλληνίαν τὴν νῆσον προςπλεύσαντες, 
προρηγάγοντο ἄνευ μάχης. κεῖται δὲ ἡ Κεφαλληνία κατὰ 
᾿Αχαρνανίαν καὶ “Δευκάδα, τετράπολις οὖσα, ἀεὶ 

1. Θέρμην] εἶχον γὰρ αὐτὴν ᾿Αϑηναῖοι, ἐπ αὐλμαλις κρα- 
τοῦντες. 

λ΄. 8. Σόλιον] τὸ Σόλιον πόλισμα τῆς ἠπείρου ἐστὶν ἐν τῇ 
᾿Δκαρνανίᾳ. - 10. ἼἌστακον] πόλις ᾿ἀκαρνανίας. (λ. 4ὖγ.}) --- 19. 
«Αὐτόν τὸν τύραννον. (λ. 4ὖγ.) --- 14. Προςηγάγοντο] ἐχειρώ- 
σαντο. (}. 4γ.)} 

6. Τοῖς ᾿άϑην. 
ΑΥ. ΟἿ. ΠΏ δ8η. 
Αὐτῷ. Μοβαιι. Ασ. Οἢσγ. Ώδῃ. 

αὐτοῖς. 
᾿ἀποδοῦναι. Βερ. δοῦναι, τ. 

ταδη. Θπ]θηα. ἀποδ. 
ἐΞυνεστράτευσε. Γδυν, Ἐ᾿. ΜΙμα, 

ξυνεστράτευε. ϑιαῖϊπι Ρυοὸ τ᾽ οοά. 
165. δ᾽ 

ΟΥ̓ Σιτάλκης τε. Ῥοκίουϊζιβ ἀ6. Ἐ'. 
"Μακεδόνων. 8. Μακεδόνος. 

ΟΑρΡ. ΧΧΧ, Ταῖς. 1. τοῖς. 
Σόλλιον Τιαὰγν. Ἐ,. Νὴπα. τι. ΟἾγ. 

Ἡδδοῖκ. ΒΚ. δἴψιιθ βὶς ἃ Το. 
ϑογίρίιπι ἔιῖδθα ἰθδίδτασ ϑίθρῃ. 
Βγ:. Ἀδ8. ΤῊ Ὁ 155. γιυὶρο 
ΖΣόλιον. 

Παλαιρεῦσιν Οα55. 

Τοῖς ΟἿ. Π|. 

ΟΕ. 

Τι. αι. Η. μερ. (6.) οοἄ, Β85. 
Ηδαοκ. ΒΟΚΚ. οἔ, ϑ1τ8}. 1. Χ. Ρ. 
459. Μα]6 νῃ]ρο Παλιρεῦσιν. 
ἤάστακον. .Ἀδ6ρ. (6.) Πδη. ἴφοτα- 

χτον. Και. ἔἄάσταχον. Ηδθο πᾶ]: 
δοσθηίιβ ταηίιιην ΠΟ Πλ ἢ15 ΠΟΠ 
ῬΥΟΥΒιι5 σογίι8. Οὗ, 1, 9. Ρ. 156, 

Προςεποιήσαντο. Ἐ. ἐποιή-- 
σαντο. 

9, Κεφαλληνίαν. ῬΑ]. Τιδῖιγ, ΑΥ, 
Κεφαληνίαν, τλ οτἶαπι Ῥαι]ο 
Ῥοβῖ. Αἱ νἱᾶ, 1. 9, Ρ. 152. 54. 

Παλῆς ῬΑ]. (ἴπ αιο εἷς Το. 
Τῆ8. 5ΈΡΕΥΘΟΥ,) ΒΘΚΚ. Ψιϊδο 
Παλλῇς. Δι. οοα. Βᾶ5. Οτ. 
Μοβαιι. Παλῆς. Αὐξ ποῦ δι; 
Παλῆς οἰΐαπι 1{, αι, Ἡ, Ὁ. 1. 



ΕΤΟΣ ἂς ΘΕΡΟΣ. “ΚΕσὶ χ. χα. δῚ 
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Κράνιοι, Σαμαῖοι, Προναῖοι.. 8. ὕστερον δ᾽ οὐ πολλῷ 
ἀνεχώρησαν αἴ “νῆες ἐρ τὰς ̓Αϑήνας.᾽ 

(δι Ἐςβολὴ ᾿Αϑηναίων ἐρ τὴν" Μεγαρίδα, ἥτις ὕστερον κατὰ ἔτος 

ἐγένετο.) 

λά. Περὶ δὲ τὸ φϑινόπωρον τοῦ ϑέρους τούτου Ἄρη ᾿Ολύμκι. 
ναῖοι πανδημεὶ, αὐτοὶ καὶ οἱ μέτοικοι, ἐξέβαλον ἐς τὴν μ᾽ δ᾿ πρὸ 

ὅ Μεγαρίδα, Περικλέους τοῦ “Ξανθίππου στρατηγοῦντος. ἧς υλά. 
καὶ οἱ περὶ Πελοπόννησον ᾿4ϑηναῖοι ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυ-"" νωμώ 
αν, (ἔτυχον γὰρ ἐν Αἰγίνῃ ὄντες.) ἐπ᾿ οἴχου ἀνακομι- 
ξόμενοι, ὡς ἤσϑοντο τοὺς ἐκ τῆς πόλεως πανστρατιᾷ ἐ ἐν 

Μεγάροις ὄντας, ἔπλευσαν παρ᾽ αὐτοὺς, καὶ ξυνεμἰχϑή- 

10 σαν. 2. στρατόπεδόν τὲ μέγιστον δὴ τοῦτο ἀϑρόον 4ὃη- 

ναίων ἐγένετο, ἀκμαζούσης ἔτι τῆς πόλεο , καὶ οὔπω 

νενοσηχυίας. μυρίων γὰρ ὁπλιτῶν οὐκ ἐλάσσους ἦσαν 

ἵ ,“Σαμαϊῖοι] ᾿Ζάμιος ὁ ἀπὸ Σάμου, “Σαμαῖος ὁ ἀπὸ Σάμης. 
λα΄. 6. Καὶ οἱ περὶ Πελοπόννησον] οἱ περιπλέοντες κατὰ τῆς 

Πελοποννήσου. ( λ. 4ὐγ.) --- -κατὸν ναυσίν] ὄντες. δηλονότι. --- 
7. Ἔτυχον γὰρ ἐν ἀγα] μεταξυλογία. --- ὃ, Τοὺς ἐκ τῆς πόλεως 
πανστρατιᾷ) τοὺς συμπολίτας αὐτῶν μετὰ παντὸς τοῦ στρατεύ- 
ματος. --- 9. "Ἔπλευσαν παρ᾽ αὐτούς] πλῷ χρησάμενοι ἦλϑον εἰς 
αὐτούς. -- 11. ᾿ἀχμαξούσης ἐπι ἀκμὴν καὶ αὔξησιν ἐχούσης τῆς 
πολεαο: καὶ οὔπω ὑπὸ νόσου ἐλαττωϑείσης. (2, “4ὑγ.) 

ἣν 

Παλεῖς (655. ΟἹ, ἈΘρ. Ἐ. Ὑ]πα. 4117] ΔΙΠΘΥ ΘρΡοΙδπῖ, ΟΕ. 1. 2. Ρ. 
Ατ, ΟἾγ. Ῥδη. Ηδδοῖ, ὕπο 1959. ι]5ο Πρόναιοι, 5684 8ο- 
ἘΧΡΌΘηΙ Ξο θοη ἄδην 6556 σθχίηλ ΘηΤι1Π1 ΟἸΤΟῸ ΠΟΘ ΧΙΙΙΙ 6556 ἀε- 

εβὲ. Ψία. 1. 2. ρ. 158. βεσε ἀοσθηΐ ΤΘΡ 186 Δ Αγοδᾶϊο 
Κράνιοι. Νίηα. Κραναῖοι. Αὐ. Ρ' 48. Ῥγοροεῖϊδε, (οἴ. Εἰγηι. ἴπ 

ΟἾγ. Κρανεῖοι. Κράνειοι Ελγηι. ἀγελαῖος.) 
Μ. ἴῃ Κεφαλληνία. «κα, Ττοί2, 
Αἱ Κράνιοι οὐ ΡΠ ΔΎ] Πη15 δὲ ορεῖ- ΑΝ, ἘΧΧΝ, «Τὰς ἔν. Ὅν» 
τὶς «οοαα, ϑδέταρ. Ηβρϑύοῖ, οἱ γὰρ ἢ Ὄ Ῥ ἤδη πη) ἜΜ 
ϑίορμ, Βγ2, (οὐ͵α5 οοἀά, Κρά- τ: ἢ Μ που ΟΥ̓ ας Ν 

"6}. ον ΩΣ Ως, ἢ 
Σαμαῖοι. Τιαῦν. Ἐ,. Σάμιοι. νυν 
Προναῖοι. ἹἸΝοΙ 15 δου ρίτμγα αὐ ἘΘΟΝΗΝ ΟΝ οἷ, Ἤβλ ἢ 

αυῖα, Οα55. Ο]. οοα, Βε5. Οὐ. ἈΡαΟΚ ΘΗΝ ΘΑΒΌΝ Ῥυδειμον- 
Ἡδδοῖ,, Προνναῖοι, ῬαΙ. Βιορ.(6.) σίν, ποη οππῖ ΘΟ.]. Ροϑὶ 4ϑη- 
ΑἸάν ΒΙδμν Τ] ἀΥραϊθὰ, ἀπωντὰ ναῖοι, αἰδιϊηχίαιβ. Οἵ, ποῖ. οἱ (6 
εὐυδηδ τα δεημ Ὁ ΡΟ ΤΕ Ψαὶ. εἐε. διΠ|ουῖο μοὶ γοροιῖτο Καπθβ. Ἰ., 

ἴω ΕἸ. δἸτογαμη ν βαϊζθηι δ]. πὰ. δ΄ 168. ς ΣΟΥ 
δάποῖ. Προναῖοι γὶπά. Μοβαιι. ὦ. ᾿ἀϑρόον. Οτ. ἀϑρόων. 
ΑΥὐ. ΟἸγ. δ, Βοκὶ, δου ρίοχοβ Καὶ οὔπω 58. ν. Ὁ. 



δ8᾽.ϑὅ. ῳ ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ἈΡΓΓΡΑΦΗΣ 

αὐτοὶ ᾿Αϑηναῖοι" (χωρὶς δὲ αὐτοῖς. δὲ ἐν Ποτιδαίᾳ τρις- 
χίλιοι ἦσαν" ) μέτοικοι δὲ ξυνερέβαλον οὐκ ἐλάσσους τρις-᾿ 

χιλίων ὁπλιτῶν" χωρὶς δὲ ὁ ἄλλος ὅμιλος ψιλῶν οὐκ 

ὀλίγος. δῃώσαντες δὲ τὰ πολλὰ τῆς γῆς, ἀνεχώρησαν. 
8. ἐγένοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ 
ἔτος ἕκαστον ἐςβολαὶ ᾿Αϑηναίων ἐς τὴν Μεγαρίδα; καὶ 
ἱππέων καὶ πανστρατιᾷ, μέχρι οὗ Νίσαια ξάλω ὑπ᾽ ᾿4ϑη- 
ναίων. 

(η΄. ᾿“ταλάντη ὑπ᾽ ᾿4ἀϑηναίων τειχίξεται.) 

λβ΄. ᾿Ετειχίσϑη δὲ καὶ ᾿Δἀταλάντη ὑπ᾽ ᾿ἀϑηναίων φρού- 
ας Σεπτιριον τοῦ ϑέρους τούτου τελευτῶντος, ἡ ἐπὶ ““οκροῖς τοῖς 

'᾽Οπουντίοις νῆσος, ἐρήμη πρότερον οὖσα, τοῦ μὴ λῃστὰς 
ἐχπλέοντας Ὡς χαὶ τῆς ἄλλης “οκρίδος κακουρ- 

γεῖν τὴν Εὔβοιαν. 9. ταῦτα μὲν ἐν τῷ ϑέρει τούτῳ 
μετὰ τὴν Πελοποννησίων ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς ἀναχώρησιν 
ἐγένετο. 

117. 

15 

1. Αὐτοὶ ᾿᾿Αϑηναῖοι] οἱ ἀκραιφνεῖς καὶ οὐ ξένοι, --- 4, Τὰ 
πολλὰ τῆς γῆς] τὰ πολλὰ, μέρη ,δηλονότε; τῆς γῆς, τῆς Μεγαρί- 
δος. (λ. 40γ.) --- 7. Νίσαια) ἐπίνειον Λ͵εγάρων. 

λβ΄. 9. ᾿ἀταλάντη] ἡ νῦν λεγομένη Κασανδρία. (Βασ.) 

Αὐτοὶ 'άϑην. Οοἄ. Βα5. Τιαιιτ. 
Ε΄. ΑΥ. ΟἾγ. οἵ Ατιρ. 8 πιᾶῃς γ60, 
αὐτοὶ οἱ 4. Οο ποπ ορι5. 14, 
«86 ἴῃ βογίρε, ἀΐδοσερ. δἀποίαϊα 
ξπς 10; 11 1Σ 

Αὐτοῖς. α. αὐτῆς. 
ἐξυνεφξέβαλον. ΟΥ, Υἱπά, ΑΥ. 

ΟἾγ, ξυνέβαλον. 
᾿᾽Ολίγος. ΕΙ. ὀλίγων. στ. ὀλίγω, 

εἴ δχ δβιηθπηα, ὀλίγος. 

8. ᾿Εγένοντο. Νὶπά. ἐγένετο. 
λαι. Οποά νυσο 5. ᾽ οἰ τὰ Υ' 

πολλαί, ἀ6. Οδ55. ΟἹ, (Ο. Ἐ, Ῥα]. 
1ι. Ναὶ. Η. μθρ. (6.}) οοἀ, Β85. 
στ. Ὁ. [δπγ, μά, Μοξδαιι. μι. 
Ηδδοκ. Β6κκ, 

Πανστρατιᾷ. ΥἹηα, πανστρατιώ. 
Μέχρι Οδ58. 6. πι. Ηδϑδοκ. 

Βεκκ. γυσο μέχρις. ΥἹά. 1. 1. 
δι 515. 

ΟκΡ. ΧΧΧΙΙ. Μετὰ τὴν Πε- 
λοσ. Αυν, Ὁ, Ἑ. ΤΥ ΕΣ τς 
οοὐα, Β85. δὲ 8]1}} ρ]ιγοθ; πϑηιὶ 
μετὰ τῶν Π. (ψιοά Β. ΘΒ] 6},) 
ἴῃ Πικ, δάϊδ, ἰγροϊπδίαχινη 1π- 
ομσα ἰγγθρβῖβδα νἱἀθίιιγ, αυιπι 
μετὰ τὴν {Π. βυρροάϊιεπε, ΑἸ. 
Βας. ϑίβθρῃη. Μετὰ τὴν τῶν Π. 
(τ εχ δπιθηα, Ἰθρίξιν ἴῃ οοα, 
Β 85.) ἔθπιευθ βοῦῖρϑῖς Θ011], Τῶν 
πη οἷβ ἱπο]ιι5ῖ: Ηβδ0Κ.., οχριηχὶξ 
ΒΕΚΚ. δὲς μετὰ τὴν Μήδων ἀνα- 
χώρησιν 1, 98. 
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(8. Χειμών. -- Κεφιμξ. 1) Κορίνϑιοι Ἐὔαρχον ἐς ἴἼδσταπον 

κατάγουσι ν" καὶ ἐς Κεφαλληνίαν ἀποβάντες νικῶνται.}) 

λγ,. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Εὔαρ- 9}. πζ΄. 

χος ὁ ᾿Δἀκαρνὰν, βουλόμενος ἐς τὴν ᾿άστακον κατελθεῖν, πρὸ χρ. 

πείϑει Κορινθίους τεσσαράκοντα ναυσὶ καὶ πεντακοσίοις {6. 

καὺ χιλίοις ὁπλίταις ἑαυτὸν ἀνανόγειν; πλεύσαντας" καὶ μην. 
αὐτὸς ἐπικούρους τινὰς προρεμισϑώσατο. ἦρχον δὲ τῆς Ὅκτ. 

στρατιᾶς Εὐφαμίδας τε ὁ ̓ Αριστωνύμου, καὶ Τιμόξενος ἀθῖ: 

ὁ Τιμοκράτους, καὶ Ἐὔμαχος ὁ Χρύσιδος. Ὁ, καὶ πλεύ- 

όαντες κατήγαγον" καὶ τῆς ἄλλης ᾿ἀκαρνανίας τῆς περὶ 

ϑάλασσαν ἔστιν ἃ χωρία βουλόμενοι προρποιήσασϑαι 2 καὶ 
πειραϑέντες, ὡς οὐκ ἠδύναντο, ἀπέπλεον ἐπ᾽ οἴκου. 8. 
δχόντες δ᾽ ἐν τῷ παράπλῳ ἐς Κεφαλληνίαν, καὶ ἀπόβα.- 

ὅιν ποιησάμενοι ἐς τὴν Κρανίων γῆν, ἀπατηϑέντες ὑπ᾽ 

αὐτῶν ἐξ ὁμολογίας τινὸς, ἄνδρας τὸ ἀποβάλλουσι σφῶν 
ἣ 

λ1γ. 1. Ἐὔαρχος] ὁ τύραννος ᾿Δστάκου. --- 5. Τῆς στρατιᾶς} 
τῶν Κορινϑίων δηλονότι. (1. 4υγ.) ---ἰ 8. Κατήγαγον] τὸν Εὔαρ- 
χον δηλονότι. (1. 40γ.) --- 9. Προςποιήσασϑαι) οἰκξιοποιήσασϑαι. 
- 10. Πειραϑέντες] πεῖραν σχόντες. (λ. 40γ. ) - Οὐκ ἠδύναντο] 
λαβεῖν δηλονότι. --- 12, Ὑπ᾽ αὐτῶν] τῶν Κρανίων δηλονότι. --- 
18. ᾿ἀποβαλλουσι] ξημιοῦνται. (λ. 4υγ.) 

σλνΡ. ΧΧΧΠΙ. ἔάστακον. απ, ῥυτὰ βοσ, Ὦ, ἐπέπλεον. Ἐ. ἔπάδου 
τυγβι5 ἄστατον, τι οἂρ. 80. ἀπ 5. ν. 

᾿ἘἘπικούρους. Β. ἐπικούρεις. 8. Σχόντες. ,, ὙΠοη,. Μαρ. 
, ἐπέσχον, Σχόντες δὲ ἐν τῷ ἈΝ 

ΡΝ ΠΌΚΟΝ ράπλῳ ἐς Κεφαληνίαν. Μαΐϊδε ρτὸ 
ἐσ, ες «Κεφαλλ.“. 20Κ. ΔἈεφαληνίαν 
᾽ » ος οὔϊδϑηι ΒΔ], (, Εἰ, 1, ἰαιθα 1, 9. Ἤρχον. Τιδιγ, Ἐ,, ἤρχοντο, Ῥ. 159, 54. 

ὡς, ᾿Ηδύναντο. Ὠ. ΑΥ. ΟἸγ. ἐδύν. Κρανίων. Αγ, ΟἸτ. Ῥδη. Κρω.- 
ΟΥ̓ [( 1. ρ. 296. νείων Μίοϑδαι. Αρανίαν. Ψὶπά, 

Εὐφαμίδας. Ῥα], Εὐφανίδας. Κρανωνίων. .7 γαποτιὶ ΡΥ Ογα- 
4 ᾿ νος γιέ Ἰοροθαλιν φιου θην δριυὰ 

, Χρύσιδος. Ηοο ποπιθὴ ἀβ νἷ-' 1 ἵν, ΧΧΧΝΠΠ, 98. Ετηπουάανῖξ 
τι8 δε μη ἱπιιδη θέαν. νἶστ ΤμΣ οἱσομίπο, 4 ὨΚ. ΟΣ, χἠ μα 
ἀριιν, π49 Χρυσίδου οοιϊ- ς 950. 9,.Ὁὃῦϑὅ 
οἷς. ᾿ 4.» 

νου ᾿λπατηϑέντες. Ὦ. ἀπαντηϑέν- 
“ἀπέπλεον. ᾿ι. Αγ, Οὗ γ, . Πδη, τες 

ἀπέπλευσαν, ἰιι Ὧν. Ἰδιοι ἐὸν οἷι- ᾿᾿πυβάλλουσι. Ἐς ἀποβάλουσι. 



60 ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 8. 

αὐτῶν, ἐπιϑεμένων ἀπροςδοκήτοις τῶν Κρανίων, καὶ 
βιαιότερον ἀναγαγόμενοι; ἐκομίσθησαν ἐπ᾽ οἴκου. 

(9. Ταφὴ δημοσία ἐν ᾿Αθήναις τῶν ἐν τῷ πολέμῳ ἀποθανόντων 
μετὰ τοῦ ἐπιταφίου λόγου. --- μξ΄. 4) Ἡ ταφὴ αὐτή. λδ΄.) 

λδ΄. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι οἵ ᾿Αϑηναῖοι, τῷ πα- 
τρίῳ νόμῳ χρώμενοι, δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν 
τῷδε τῷ πολέμῳ πρῶτον ἀποθανόντων, τρόπῳ τοιῷδε. 
9. τὰ μὲν ὀστᾶ προτίϑενται τῶν ἀπογενομένων, πρότριτα 
σκηνὴν ποιήσαντες, καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος ἤν 
τι βούληται. 8. ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐχφορὰ ἦ, λάρνακας χυ- 

παρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι, φυλῆς ἕκάστης μίαν" ἔνεστι 

λδ΄. 8. Τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι) [τὸν πάτριον νόμον πλη- 
ροῦντες περὶ τῆς τῶν ᾿Αϑηναίων ταφῆς, (1. 40γ.}} δηλονότι καύ- 
σαντες τὰ σώματα" οὗτος γὰρ ἦν νόμος ᾿ϑηναίοις καὶ πᾶσιν “Ἐλ- 
λησι- --- 5. Τρόπῳ τοιῷδε] τῷ ῥηθησομένῳ. (λ. 4υγ.) --- 6, Πρό- 
τριτα] πρὸ τρίτης ἡμέρας τῆς ἐχκομιδῆς, ἢ ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς. ἄμει- 
νον δὲ τὸ πρῶτον. --- 7. ᾿Επιφέρει ἐναγίξει. --- 8, Κυπαρισσίνας 
διὰ τὸ ἄσηπτον εἶναι. (λ. 4γ.) --- 9. "Ενεστι] τῇ λάρνακι δηλονό- 
τι. (λ. 40γ.) 

᾿ἡπροςδοκήτοις (858. Διιρ, (, 
Τι. Η. Βορ. ((. 0Ὁὲ ἴπ τπᾶΥρ. 
τδη. γθο. δἀηοῖ. γρ. ἀπροςδοκή- 
τως, ΟΥ. Μοκαι. ἤδδοκ. Ββεκ. 
ψιυρο ἀπροςδοκήτως. Ο]. ἀπρος- 
δοκήτους. Οοα, Β45. ἀπροςδόκη- 
τοι. 

Κρανίων. Τιαυγ. Ἐ,, ΨΊηά, Ατ. 
Ομν. Κρανωνίων, τ Ψίπμά. ἴδηι 
Ῥδιιοῖβ νθυβῖθι δηΐθ, 

᾿ἀναγαγόμενοι. Οὐ αῖ. Ε. ΜοΚΞα. 
Ατ. Οἰγ. δη. ἀναγόμενοι. Η. 
ἀνγαγόμ.., α 5. αν. 81. πιδῃ. 
᾿Ἐκομίσϑησαν. Ἐ. ἀνεκομέσϑ'. 

{Πσιπιχιθ ἀϊοῖς ΤΠπο. 
αλν. ΧΧΧΙΨΝ. Οἱ ᾿άϑην. Οἱ 

6. [μδιὙ. Εἰ. πὶ. Αγ. Οὔγ. 8}. 
Ζημοσίᾳ. Α΄. Ομγ, δι. δη- 

μοσίας. 
Ταφάς. ΟἹ. τὰς ταφάς. 
ῷ. Προτίϑενται. Ματρ. ΑἸά. 

ν]η. προτιϑέντες. 
Αὑτοῦ. (α55. ΟἹ. ῬΔ]. ορ. στ. 

αὐτ. οἴ. ΕδΥτγ. ἀΐδογορ. δογίρι, Ὦ. 
ξαυτ. 

Βούληται. ῬΑ]. βούλεται. 
8. Δὲ ἡ (κ55. Ατιρ. ΟἹ, Ῥα]. 

1, σαὶ. Η. “Ῥερ. {6.} Οἷς Ὁ.1. 
Ταὰγ. Ἐ. Ατ. ΟἸ"ν. δι, Αἰἱὰ. 
ΕἸοΥ. Β85. ϑῖθβρῃ, 1. Ηδδοκ. Βδκκ. 
γιρο ὃὲ καὶ ἧ. 

“άρνακας πυπαρισσίνας., ,Ἐπιπα 
Ἰοοιιπι τοβρί οἷς δὲ {Πιβέγαι ΤΉΘο- 
ἄογ. ὙΠπογαροιι, 8. καὶ ὃ Θουκυ- 
δίδης --- τῶν ἐν τῷ Πελοποννη- 
σιακῷ πολέμῳ τετελευτηκότων 
διηγεῖται τὸ γέρας, καὶ ὅπως μὲν 
τὰ εὑρηϑέντα σώματα τῶν προς- 
ηκόντων ἕκαστος ἠξίου τάφου; 
ἡλίκην δὲ τοῖς ἤκιστα εὑρηϑεῖσιν 
[εὑρεϑεῖσιν ἐμηχανῶντο τιμὴν, 
κυπαριττίνας μὲν κατασκεναζον-- 
τες λάρναχας. Ν]ά. ΟΔ]]Δεὶ Οοπι- 
γδηῖ, ἴῃ ΟΥδο, δ Ρ001}}, Ρ. 100.“ 
ΗΠ 5. 
ἅμαξαι. Ῥαὶ. ἄμ. ΟΣ. 5οτίρε. 

ἀΐδου. 11, 8, 8. Β6ρ. (6.) Η. 
Ῥοβὲ ἅμ. ρογριιιὶ οὖσαι φυλῆς, 
εὐ Βορ. (6.) ἀθίπάθ μέα παρθὲ 
το μίαν. 
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δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς. μία δὲ κλίνη κενὴ φέ- 
ρεέται, ἐστρωμένη, τῶν ἀφανῶν, οἱ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς 
ἀναίρεσιν. 4. ξυνεχφέρεν δὲ ὁ βουλόμενος καὶ ἀστῶν 
καὶ ξένων, καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἱ προφήκουσαι ἐπὶ 
τὸν τάφον, ὀλοφυρύμεναι. δ. τιϑέασιν οὖν ἐς τὸ δημό- 
σίον σῆμα, ὅ ἔστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προκότείου τῆς 

πόλεως, καὶ ἀεὶ ἔν αὐτῷ ϑάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέ- 
μῶν, πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι" ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ 
τὴν ἀρετὴν κρίναντες, αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν. 
6. ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ, ἀνὴρ ἡρημέ "πὸ τῆς πό 9 γῇ, ἀνὴρ ἡρημένος ὑπὸ τῆς πό- 
λεως, ὃς ἂν γνώμῃ τε δοχῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι, καὶ ἀξιώ- 
σεν προήκχῃ, λέγει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα. 
μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται. 7. ὧδε μὲν ϑάπτουσι" καὶ 
διὰ παντὸς τοῦ πολέμου, ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς, ἐχρῶντο 

" Ε κ » » -» 

τῷ νόμῳ. 8. ἐπὶ. δ᾽ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖςδε Περικλῆς 

5. Τὸ δημύσιον σῆμα] τὸ καλούμενον Κεραμεικόν. 

ΖῈὲ τά 6855. Αυρ. ΟἹ, Ο. Ε΄ 
Ῥᾳ]. 1ι. Καῖ. Η. Βερ. (6.) Οτ. 
Ι. Τιδαγ, Μοβαιι. 80}0]. Ηδδοκ. 
ΒΕΚΚ, Ψιυρο δὲ καὶ τά. 

4. εΞυνεχφέρει. Μοϑβαιι. ξυνεμ- 
φέρει. 

᾿Αστῶν. Ατ. ΟἸγ, Πδη. ἀστικῶν. 
Πάρεισιν, Τιαιγ, παρεῖσαν. Ἐ. 

“παρήσιν, εἰ 8. ἢ α]. πιαῃ. ΑΥ, ΟἿ σ. 
)8. ΑἸά. ΕἸοΟΥ. δὰ, Βα5. (ποὴ 
ςοα, Β45.) ϑ.ΘΡΠ.. 1.. παρῆσαν. 
Ἐπί. ΑΥ, κατά. τὰ. ΟἿχ, Πδῃ. 

παρά. 
5; Προαστείου. Τη Ῥα]. δι 4]}- 

ᾳηαηᾶο προαστίου, τι Ραϑ5δ5ϊ:ι 
δΡιιά ἰγδϑίοοβ Ὀχδυδέιτ. 
Ἔκ τῶν πολ. Ὁ. ἐν τῶν ποῖ. 
᾿Ἐλείνων δέ. Ατ. ΟὨτ. Ήδη. ἔπ. 

γάρ. 
“!ιαπρεπῆ τὴν ἀρετ. ΑΥ, ΟἸγ, 

Ώδῃ. τὴν ἀρετ. διαπρ. 
6. Ἐπειδὰν δέ. Μοβαα. ἐπει- 

δὰν γάρ. 
Γῇ. ναϊ. Η. Βορ. τῇ γῇ, ἔγυιδῖγα, 
Πόλεως. Βοῦ νος. ἴῃ 

τηδτρ. ΑἸὰ, γίηδχ, 6ϑὲ ἀξιώματι, 
εχ 5664. 

Γνώμῃ τε. ΤΈΞ5.ν. δα, πηδη. Ο, 
“Ζοκῇ. αἱ. Η. Βερ.(6.) Μοξαι. 

νἱτοσο δοκεῖ. 
᾿Ἀξιώσει Οα55. Ἀτιρ. ΟἹ]. 6. (ἰδὲ 

σιοά Πϊς ἀξεόσει 50γ]}.} Ἐ,, Ῥαϊ. 
1, ψαι. Η, Βορ. (6.) οοἀ. Βα8. 
ἃ ῬΥ, τᾶ. (ηδ1η σογυθοῖου ἀξεώ- 
ματι ἀθαϊξ,) ΟΥ. Τδγ, Ὦ. 1. Ε᾿ 
νἱμα. Μοβάα." τιᾶγρ. ΑἸα, ΥἹἱή. 
οὗ τηδύρ. ϑίερ!, Ηδϑοῖς, γι]ρ8- 
ἴδπι (εἴ Οτθρ. ὕοΥ. δὰ Ἠδογπιορ. 
Ῥ. 897.) ἀξιώματι, 111{π|5 Ἰηΐοτ- 
ΡῬΥδίδι οπθπι, μχ8]6 γοϑιϊταδι ΒΟΚΚ, 
νΙὰ, ποῖ, 

Προήκῃ. (488. Ατρ. Ρα]. 
(Βορ. 2) 6τ. Ὁ. προήκει. Οοά. 
Βα5. προφήκῃ. Ο. 1. Ναὶ, Η, 6. 
(2}1. Μοβαιι. πιᾶγρ. ΑἸα, να. 
προφήπει. Τὰ Ὠδη, Ῥτο προήκῃ 
Τήδη. Υ60, πῆ, Ψ6Υ5. βουὶρβ. προς- 
ἰλει. 

Πρέποντα. Μοβαι. Αὐ. Οἢγ. 
δη. προρήκοντα. 

᾿ἡπέρχονται. Ἐ. ἀπέρχεται. 
7. Ἐυμβαίη. πα, πὶ, ξυμ- 

αἶνει. 
8. Ἐπί. Τιαῦγ. ἐπεί. 
4᾽ οὖν. αν. γοῦν. 



δ  ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ, . 

ὁ Ξανθίππου ἠρέϑη λέγειν" καὶ ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάμβανε, 
προελϑὼν ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημέ- 
μον, ὅπως ἀχούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁμίλου, ἔλεγξ 

τοιάδε. 

(β΄. «Λόγος ἐπιτάφιος ἹΠερικλέους. --- Κεφ. με΄. Προοίμιον 
κέφ, λε ἡ 

λέ. .,.Οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε εἰρηκότων ἤδη 
ἐπαινοῦσι τὸν προςϑέντα τῷ νόμῳ τὸν λύγον τόνδε, ὡς 
καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων ϑαπτομένοις ἀγορεύε- 
σϑαι αὐτόν. ἐμοὶ δ᾽ ἀρχοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι, ἀνδρῶν 
ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων, ἔργῳ καὶ δηλοῦσϑαι τὰς τιμὰς, 
ζοΐα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον τόνδε δημοσίᾳ παραδκευα- 

λέ. 5. Οἱ μὲν πολλοί --- ἘΠῚ] οἱ μὲν πολλοὶ, φησὶ, τῶν ἐνθάδε 
ἤδη εἰρηκότων ἐπαινοῦσι τὸν νομοϑέτην τὸν προρϑέντα ἐν τῷ 
ἑαυτοῦ νόμῳ τὸν λύγον τὸν κελεύοντα λέγεσϑαι τὸν ἐπιτάφιον ἐπὶ 
τοῖς ϑαπτομέ ψοις δημοσίᾳ. (λ. 40γ.) -- Τῶν ἐνθάδε εἰρηκότων] 
τῶν ῥητόρων δηλονότι. - 6. Τὸν προρϑέντα!) τὸν νομοϑέτην, δη- 
λονότι τὺν Σόλωνα. - Τῷ νόμῳ τὸν λόγον] νόμος ; ὅτι δεῖ τοὺς 
ἐκ τῆς πόλεως ἀνῃφημέ νους δὴμ μοσίᾳ ταφῆς ἀξιοῦν. προςτιϑέασι 
δὲ τῷ τοιούτῳ νόμῳ τὸ δεῖν καὶ ἐπιταφίους ἐπαίνους εἰς αὐτοὺς 
λέγειν, ὃ δὴ καὶ λόγον ὁ ῥήτωρ ἐνταῦϑα καλεῖ, καὶ προρϑήκην 
νόμου προςαγορεύει. (Βασ.) 

Καιρός. ΟἹ. (ἷπ οὐἴιι5 τηᾶγο. 
καιρός.) 1. αὶ, Η. Ο. Βεκκ. 
καιρόν. Δὲ ν]ά, ποῖ. 

ἘἘπὶ πλεῖστον. ΑΥ. ἐπιτοπλεῖ- 
στον. 

σαν», ΧΧΧΥ. Οἱ μὲν --- ἀγο- 
ρεύεσθαι αὐτόν. Ὡῖΐοπ. Ρ. 118. 
ἜΘ. [ῥ. 252.. ΘοράΘΕ. Ὁ. 199, 
Ὁο61}.1 Τδαγ. 

Ἑϊρηκότων ἤδη Ο 55. Ατιρ.Ῥ 8]. 
1. ναῖ, Ἡ, θυ. (6.) ΒεΙκκ. 
Ψψυ]ρο (οὲ Η88οΚ.) ἤδη εἰρηκ. οἵ 
τα αιϊάθπι Π)ἴοη., θα ἴῃ 60 
«ποααδ ᾿ἶθοὺ νἸοίου ἤδη ὑγδη8- 
Ῥοηϊί. 

Τὸν λόγον τόνδε. 
τόνδε τὸν λόγον. 
Ὡς καλόν. Οἷπὶ ΠΙΟπΥ 5118 

ἀθ ογοιΐοο ἴῃ ᾿νΐὶβ νϑυθὶβ Ἰοααᾶ- 
ἴα, ΘοΘΙ]οτὰδ. [ρτοπιπι δθοὰ- 

. ἴι5 ὡς καλόν γ᾽ Ἰορὶ νι]. 8564 

ΑἸΙὰ, Τίοπ. 

ΘΟΒΆΘἔοττιβ : 5,)81 ροϑὲ καλόν“, ἴπι- 
4υ]δ, ΡΟ ἃ 5 5] 5 ῃτιηι Θομ 8 178, 

δἰΐθπάθβαιιθ ν͵πὶ δοοθηίιθ ἴῃ 
Βα ὰ5 νοοῖβ 5ύ11 608. Ῥοβιουίουρ, 
ὡς καλόν ΡΙΟΧΙ 8 δοσθάρχγο δὲ 
τη θη ϑιγαυῆ οὐϑυϊοὶ 
τας. “4 Ῥγοχίπηιπι ἐπί οι. ΟἹ. 

Τῶν πολέμων. Τῶν ον, Ὦ. 6 
Τῖοπ, δα, νεῖϊ. δηΐθ 501}5., χυὶ 
εχ ΡΥ ]5 δα αταϊῖ, 

Πολέμων. Αὰρ. Τι. Ῥδρ. πό- 
λεῶν, Ῥοβίχθπλιβ ἴδ ΠΊ6Π ΕΧ Θπ16η- 
ἀαι. γθο, ΠΊΆΠ. πολέμων. 
᾿Αρκοῦν ἄν 855. Ατιρ. ῬᾺ]. ΤῈ, 

Ἡ. Ἀερ. (6.) ΟΥτ. 1. Ταῖς Ε. 
Μίοβαιι. πὶ. αὐ ΟἸγ, Π 8}. 50}|0]. 
Οτου. Οοτ, δὰ Ἡργηιῖορ, Ρ. 897. 
Ησδοκ. Βεκκ. ψα]βο ἂν ἀρκοῦν. 
Ἔργῳ καὶ δηλ. Καί ἄ6. Οτ., 

ΜΗ δηλ. σοἸ]οοαὶ Ε', Οτορ. Οοτ. 

᾿ χόνδε ἅ6, ΟἾιγ. απ: 

10 

ζαοὶϊς 56η-, 



.) 
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σϑίντα δρᾶτε,) καὶ μὴ ἔν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς πιν- 
δυνεύεσϑαι, εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευϑῆναι. 9. χα- 

λεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν, ἐν ᾧ μόλις καὶ ἡ δόκησις 
τῆς ἀληϑείας βεβαιοῦται. ὃ τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους 

δ ἀκροατὴς τάχ᾽ ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ βούλεταί τε καὶ 

ἐπίσταταν νομίσειε δηλοῦσθαι, ὕ τε ἄπειρος ἔστιν ἃ καὶ 
πλεονάξεϑαι, διὰ φϑόνον, εἴ τι ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν 

ἀκούοι. μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεχτοὶ οἵ ἔπαινοί εἰσι 'περὶ 
ἑτέρων λεγόμενοι, ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται 

10 ἱχανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσε. τῷ δ᾽ ὑπερβάλλοντι 
αὐτῶν φϑονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν. 8. ἐπειδὴ δὲ 

119. τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσϑη ταῦτα χαλῶς ἔχειν, χρὴ 
καὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ πειρᾶσϑαι ὑμῶν τῆς ἑκάστου 
βουλήδεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ὡς ἐπιπλεῖστον. “ 

ΕΤῸΣ 4. ΧΕΙΜΩΝ. ΚΕΦ. λέ. 

1. Κινδυνεύεσθαι --- πιστευϑῆναι] ἀπὸ κοινοῦ τὸ, ἐμοὶ δὲ ἀρ- 
ποῦν ἂν ἐδόκει. ἀντὶ τοῦ, καὶ Κὴ ἐν κινδύνῳ γίνεσϑαι τὸ πιστεῦυ- 
ϑῆναι. --- 8. Μετρίως] «συμμέτρως, ἀξίως. -- ἀν δόκησης τῆς ἀλη- 
ϑείας] περιφραστιμῶς [ὴ ἀλήϑεια. --- 45 Ὃ τε γὰρ ξυνειδώς ἢ κατα- 
σκευὴ τοῦ προοιμίου. -- 6. Ὅ τε ἄπειρος] προφρυπακουστέον, καὶ 
μὴ εὔνους. --- [Ἔστιν ἃ καὶ πλεονάζεσϑαι κατὰ κοινοῦ τὸ νομί- 
σειεν. --- 9. Ἐς ὅσον] ὃ ἕως οὗ. (λ. 40γ.) --- 11. Αὐτῶν] τῶν ἐπαί- 
νῶν δηλονότι. (λ. 40γ.) - - ᾿ἀπιστοῦσιν) λείπει ἕκαστος" ἔστι δὲ 
σχῆμα. -- 12. ᾿Εϑοκιμάσιη ἐχρίϑη. (1. .40γ.) -- 14, Βουλήσεώς 
τὲ καὶ δόξ.} βουλήσεως μὲν πρὸς τὸ εὔνοια. δόξης δὲ πρὸς τὸ 
ἄπειρος. --- Τυχεῖν] τυχεῖν εἶπεν ὡς ἀπὸ μεταφορᾶς. τῶν τοξευόν- 
τῶν κατὰ τοῦ σκοποῦ. --- Ὡς ἐπὶ πλεῖστον) τὸ ἐπὶ πλεῖστον κα- 

Ὁρᾶτε, ΟΥτορ. σοτ.]. ἃ. δρᾶται. 
Ἐν ἕνί. Ἔν οται. τὰ. Αὐ. Οἴσ, 

Ὅδῃ. Αἱ ν]ὰ, ποῖ, 
2. Ἢ δόκησις τῆς ἀληϑείας. 

» δὲ δὲ ΘΟ ἢ α ἀΘ βου") θυ, 
1Ὼ δόκησις ἀληϑ. ἘΚ. ΟΣ Ῥμαν. 

Τὰ ἐνδεεστέρως. Τί οπι. ΟἾσ. 
τὶ καὶ ἐνδ. ΡΥδοροὲ Β. 

᾿Επίσταται. Ο. ἐπίστατε. 
Νομίσειξ. ΔΥ. ΟἾγ. Παη. γο- 

μίσοι, 584 ἴῃ τῖᾶυρ. γ8ο. πιϑῆ. 
5οτῖρέ, νομίσειε. 
Ὅ τε ἄπ. Ἐ. ὅτι ἄπ. τα. ΟἿ. 

ὃ δὲ ἄπ. 
Ἑαυτοῦ. Τιδῖιγ. Ἐς, πὰ, Ατν Ομ. 

δὴ. αὐτοῦ. 
Μέχρι γάρ εἰς, (Οομιρ!αιτα8 

ἐπιῖϊται βαπὶ, Ὑ]ὰ, ποῖ, 
Εἰσί ἀ6. Ἀερ. Αριὰ Οτορ. σου, 

1, ἃ. ἀνεκτοί Ροϑί εἰσί οο]]οοδίιιγ, 

Ὧν καί. "ν οτὰ, 1. εὲ ἀεὶμπᾶθ 
μιαροὶ οἴεται. 

Τῷ δ᾽ ὑπερβ. (885. Απ6. Ό. 
Ῥη]. Βμ6ρ. ΟΥ. ναϊρο εῷ δὲ ὑπερβ. 
Τὶο τ 5.1 φυΐάδηι οοαα.ρ. 798. τὸ 
δὲ ὑπερβάλλον. Ι 

Αὐτῶν. Οδ55. ἃ ΡΥ. τπδη, (ἀ εἴπ- 
ἂθ δπιδπα, αὐτῶν.) Ατιν, Ο, 1} 
γαῖ. οοἄ. Βα5. Οσ. Β. [1 δὲ. 
γτμα, Μόοβαιι, πὶ, ΑΥ, ΟἾΥ. τηϑγρ, 
ΑἸά, Ψίη. αὐτόν. ατερ. Οοτ. οπι. 
Αἱ νἱά, ποι. 

Φϑονοῦντες. αίσγιῖ Ροβὲ μοῦ 
νος. 8η Ροϑβὶ ἤδη νίσραϊα Ροηθπ- 
δα δἷγ, απ σιιξ νἱγ] ἀσοιῖὶ, Νο- 
"15 σι ΒΘΚΙ. πϑαῖγο Ἰσοο ἢ 6- 
ὈΘΘϑαΥα νἶδα εϑβῖ. 

8. Χαὶ ἐμέ οπι. δγ. 
᾿Επιπλεῖστον. Ατ. ἐπιτοπλ.. 
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(α΄. ἜἜπαινος τῶν προγόνων τῶν ἀποθανόντων. --- Κεφ. ἃς.) 

ἢν. » Ἄρξομαι δ᾽ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον" δί- 
καιον. γὰρ αὐτοῖς, καὶ πρέπον δὲ ἅμα, ἐν τῷ τοιῷδε τὴν 

τιμὴν. ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν ἀεὶ 

οἵ αὐτοὶ οἰκοῦντες, διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρυ 
τοῦδε ἐλευϑέραν δι᾿ ἀρετὴν παρέδοσαν. 2. καὶ ἐκεῖνοί 
τε ἄξιοι ἐπαίνου, καὶ ἔτι μᾶλλον οἵ πατέρες ἡμῶν" κτη- 
σάμενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο ὅσην ἔχομεν ἀρχὴν, οὐκ 
ἀπόνως, ἡμῖν τοῖς νῦν προρχατέλιπον. 8. τὰ δὲ πλείω 
αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε, οἵ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα ἐν τῇ 
καϑεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ, ἐπηυξήσαμεν, καὶ τὴν πόλιν τοῖς 
πᾶσι παρεσχευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην αὖ- 
ταρκεστάτην. 4. ὧν ἐγὼ τὰ μὲν κατὰ πολέμους ἔργα, 
οἷς ἕκαστα ἐκτήϑη, ἢ εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἵ πατέρες ἡμῶν 
βάρβαρον ἢ Ἕλληνα πόλεμον ἐπιόντα προϑύμως ἠμυνά- 
μεϑα, μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ βουλόμενος, ἐάσω" ἀπὸ 

λώς" οὐ γὰρ δυνατὸν πᾶδιν ὁμοίως ἀρέσκοντα λέγειν, ἀλλὰ καὶ 
μέσως πως: ἵνα μήτε φϑόνον μήτε ψεῦδος δόξῃ λέγειν. 

λς΄. 2. Ἐν τῷ τοιῷδε] τῷ ἐπαίνῳ. (λ. 40γ.). -- 5." ̓ Εκεῖνοι] 
οἱ πρόγονοι. (λ. .4ὐγ.) - 7: Πρὸς ᾿οἷς μεϑ᾽ ὧν. (λ. 40γ.) --- 
Οὐκ ἀπόνως] τινὲς εἰς τὸ οὐκ ἀπόνως ὑποστίξουσι. --- .9. Αὐτῆς] 
τῆς ἀρχῆς δηλονότι. (1. 4ὖγ.) -- Ἡμεῖς] ταῦτα λέγει ὁ Περικλῆς 
διὰ τὴν Σάμον καὶ Εὔβοιαν, ἣν αὐτὸς τοῖς ᾿ἡϑηναίοις προρεκτή- 
σατο. (λ. Κασσ.) Ξ-- 12. Ων] πατέρων, ἢ πραγμάτων τῶν κατὰ 
πόλεμον ἡμῖν παρεσκευαύμένων καὶ εἰρήνην. - 15. Ἐάσω] ἐστέον 
ὅτι διὰ τοῦτο αὐτὰ παραιτεῖται λέγειν, ἵνα μὴ ἀναγκασϑῇ καὶ τὰ 
τῶν προκειμένων νεχρῶν εἰπεῖν οὐκ ἀξιόλογα ὄντα. 

Ολν. ΧΧΧΝΙ. Δ᾽ ἀπό Ὁ 85. 

. 

Ι. 1. ». 9985. υϑὶ ἴῃ ποβῖχο ἰοοο 
Αι. Ο. ΒΩ]. Β6ρ. σι]5ο δὲ ἀπό. ΘΥΥΔΤΙΙΠΊ. 

Πρέπον δέ. 4ὲ οπι. Οτ. Δὲ 
νὰ. ποῖ. 

Ταύτην. Ἡ. Ὦ. 1. Ε. Μὶμπα, 
(«αι βδἰπια! τῆς οπι.) Αὐὶ ΟΠγ. 
ἈΡέτηρ, 

᾿Αεὶ οἱ αὐτοί. Τδαγ, Ε,. ΑΥ. 
Ἰὼ 1) 8η. οἱ αὐτοὶ ἀεί. 

ἀπόνως. [ποϊδιιηι ρΡοβὲ ἀπόνος 
Δ Ρ θη Βοἰβιεῖο ρυΐμλι5 δα αϊαὶς 
Οοὔῦορ. Οἵ, ποῖ. 

8. Πλείω Οκ95. Αιιρ. Ο. Ἐ,, 
ῬΑΙ ΤῸ πῚ πα 1.0.) χ..1, 
Μοϑαιι. Τιιβ. Αδιη. Ροτγέ. 8080], 
Ἠδαοκ. Βεκκ. ψα]ρο πλέω. ΟΕ, 

Αὐτοὶ ἡμεῖς οπι. ΟΥ- 
Μάλιστα ἀδ6. [)γ8π. τ] ἴπ τπᾶγξ. 

ϑαβουίρῦ, 
Ἐς εἰρήνην. Ἐς ἀο, Βατ. 
4, “Ἑκαστα Ῥοβὺὲ ἐχτήϑη (το 

πὸ Β. ἐκτήσϑη.) οοἸ]οοαὶ Ὁ. 
Εἴ τι. Μαγτρ. ϑῖδθρῃ, εἴ τενα.- 
Ἢ οἱ. Ἤ 5. ν. 41. πιαπ. Ὁ. 
,-Βάρβαρον ἢ Ἕλλ. π. ,γΑ5ηο- 

501 μοηι. Μορ. ἴῃ βαρβαρι- 
κός. ““ ΥΥΑ55. ΟΕ, ποῖ: 
᾿Ημυνάμεϑα. Ε. ἡμυνόμι. 
.» ἀπὸ --- αὐτῶν Ἰ)ίοη. ΗΔ]. Ῥ. 

47. ̓βγ}}. [9299. Ἀεἰδκ.7 αὶ ἦλ- 

ϑ5 

10 
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δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως ἦλθον ἐπ᾽ αὐτὰ, καὶ μεϑ᾽ οἵας 
πολιτείας, καὶ τρόπων ἐξ οἵων μεγάλα ἐγένετο, ταῦτα 
δηλώσας πρῶτον, εἶμι καὶ ἐπὶ τὸν τῶνδε ἔπαινον, νο- 
μίξων ἐπί τε τῷ παρόντι οὐχ ἂν ἀπρεπῆ λεχϑῆναϊ αὐτὼ, 

ὅ καὶ τὸν πάντα ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ δανν ξύμφορον 
εἶναι αὐτῶν ἐπακοῦσαι. “" 

(β΄. Ἔπαινος τῆς πολιτείας, ---- Κεφ. μα΄. αα΄., ὅτε δημοκρατία ἐστὶ, 
καὶ ἰσότητα, χρηστότητα καὶ πειϑαρχίαϑ σώξει.) 

λξ.,,. Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ξηλούσῃ τοὺς τῶν 
πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τινὶ, 

' ἢ μιμούμενοι ἑτέρους. καὶ ὄνομα μὲν, διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλί- 
10 γοῦυς ἀλλ᾽ ἐς πλείονας οἰκεῖν, δημοκρατία κέκληται" μέτε.- 

᾿ 1, ᾿Επιτηδεύσεως ] πράξεως. (1. “40γ.) .--- 8. Εἴμε] πορεύσο- 
μαι. (Βὰσ.) --- 4. Οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λεχϑ. ] οὐκ ἂν ἔξω τοῦ προφή- 
κοντοβ λεχψϑῆναι, (λ. Αγ.) --- 56. Τὸν πάντα ὅμιλον] σχῆμά ἔστιν; 
ἀντὶ τοῦ παντὶ τῷ ὁμίλῳ. 

γγδο γα Χρώμεϑα γάρ] τὸ δεύτερον κεφάλαιον τοῦ ἐγκωμίου, 
ἡ ἀγωγή. (Καόσ. 1ὐγ.) --- Οὐ ξηλούσῃ] οὐ μιμουμένῃ. --- Τοὺς 
τῶν πέλας νόμους αἰνίττεται τοὺς τῶν «“Ἰακεδαιμονίων οὗς “Ἵυ- 
κοὔργος ἔγραψε: μιμησάμενος τοὺς Κρητῶν καὶ Αἰγυπτίων νόμους: 
καὶ τῶν ἄλλων τὰ “λείω πρὸς “Ἰαχεδαιμονίους. Ῥοστγ.] -- 9, 
Ὄνομα μὲν -- -- -ἙῬΓ ἐπειδὴ φαῦλον δοκεῖ ἡ δημοπρατία, καὶ ὁρᾷ 
τοὺς «“Ἰάκωνας σεμνυνομένους ἐπὶ τῇ ἀριστοπρατίᾳ. ἐπάγει λέ ἕγων 
ὅτι τῷ “μὲν ὀνόματι δημοχρατία9, τῷ δὲ ἔργῳ ἀριστοηρατία ἐστὶν 
ἡμῶν ἡ πολιτεία. 

ϑὸν ἐπ᾽ αὐτά, εἰ ἀπὸ οἵας τε, ΟΑρΡ. ΧΧΧΥΠΙΙ. ἤάλλον αὖ- 

“ατ πἰὐτὰὐπ ὀπτὰ ΄“΄ππππα΄πὰνσσ΄τπἰἶὰὰπ σὰπὐὐὰὐττὰτὰτὰτὰτὰπτπὠπὄἧπ “πἰτὰτὰτὰτὰττϑτὰτὰϑττὰττὰτὰτὰτπὰπὐἸὀππ π΄ πὰπὰπὐπ πὰ αὐ “πἰπασπτπὰὐσπυσσ τ ῦὐτσ ν-ν---πἀσσ-“πἰπἰπασιππὰἰὐπτ- Ἰππσ ττὰὐϊππππππ πἰἸπππππὰπσπὐππππππππππππππππσπυσππσσππσππὐππσπππππππσσσ 

εἰ ἐπακοῦσαι αὐτῶν.᾽“ ΥΥΑΒϑ8. 
.. ΠΘβ᾽ ἀθυδηΐαγ οἰΐατα ἴῃ Ὠίοη. 
ἢδθο, καὶ μεϑ'᾽ οἵας πολιτείας" 
Ῥτο τρόπων ἐξ οἵων ἴπ 60 δεῖ 
τρόπων ἐξ ὧν, οἱ λεχϑῆναι δεῖν 
αὐτῶν,“ ὨΠΚ, Ααὰ. Οτερ. ΟοΥ. 
δα Ηετπιορ. Ρ. 988. 
Ἦλϑον (455. Αὐρ, ΟἹ, Ἡ, αι. 

Ποπ, Ψυϊρο (Ηδδοῖς, Βεκκ,} 
ὑι, ἴγν: ΟΕ 1. 1. Ρ. 275. 54. 
ἜΣ οἵων οτι. Β65. (6.) 

Ἱεγάλα. Ἡ. μεγάλων, ἃ 5. ὧν 
4]. γιϑὴ. 

᾿᾿πρεπῆ. αν. ΑἸὰ, νη. ἀπρε- 
πῶς. 

᾿Ξύμφορον. 1). ξύμφονον. 
Αὐτῶν ἐπακοῦσαι. Τιατιν. Εἰ. ΠῚ, 

ΑΥν ΟἸχ. 1)4η. Πΐομ, ἐπακοῦσαι 
αὐτῶν. 

Ζἐπιεγά. 11. ἢ, 11. 

τοὶ ὄντες (655. Απρ. Ο. Εἰ, Ῥα], 
1. Ναὶ, Η. Βερ, (6.) α΄. Ώ.1, 
Τὰν, Εν ΜΜοβῆιϊι. πὶ, ΑΥ. ΟἸγ, 
Ὦδη. Ηδδοῖ.. ΒεκΙ, Ψψιΐσο αὖ- 
τοὶ μᾶλλον ὄντες. Μαχρ. ϑίθρῃν 
μᾶλλον ὄντες αὐτοί. 

Τινί (455. Ατρ. 6]. Ο, Ῥᾳ]. Τῇ, 
ψαι. ἈΘρ, οοα, δε. Οτ. (Ἰπξν 

νϑΥβ. ἴδηι 6.) Ηδδοκ, Βεκκὶ 
γιῖρο τισίν. Ρ]ιγα]ς παΐτ5 Ρτο- 
ὭΟΘΠΊ. Ῥ͵ΤῸ 5 ΠρΊΪΑΥ 510} 16 Υ ἃ 
1 γΑΥ 5 1Π]δέμ5 οὐδὲ 1, 837, 8. 

Ἢ ὃ ἑτέρους. 1. καὶ ἕτ. 

᾿4λλ᾽ ἐς. (ο. Β45. ἀλλ᾽ ἐπί. 

Πλείονας. Ἐ,, πλέονας. 

,. Οἰκεῖν. Θοί ΡΒ. εχ 6]. (πη 
Οὐἶιι5 απιθ ΠιδΥρ. βου εισ οὖς 
κεῖν,) Αὐ, Οἰιγ, 8π, χορορὶξ 
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στι δὲ, κατὰ μὲν τοὺς νύμους, πρὸς τὰ ἴδια διάφορα 190. 
πᾶσι τὸ ἴδον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῷ 
εὐδοκιμεῖ; οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλεῖον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπὸ 
ἀρετῆς προτιμᾶται" οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων δέ τι 
ἀγαϑὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυ- Κ 
ται. 2. ἐλευϑέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν, 

Α .) Ἃ Ἁ 2 Υ » Ὗ ς , τ 

καὶ ἕς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καϑ' ἡμέραν ἐπιτηδευμά- 

1. Πρὸς τὰ διὰ διαφορὰ τὰ διαφέροντα τοῖς ἰδιώταιξ. --- 
8. Οὐκ ἀπὸ “βέρους] τοῦτο λέγει διὰ τοὺς Ἡρακλείδας. βασὶλεῖς τῶν 
«“Μακώνων, οἵτινες ἀπὸ μέρους ἤρχον διὰ μόνην τὴν εὐγένειαν, κἂν 
μὴ εἶχον ἀρετήν. --- Ἢ ἀρετῆς] πὸ τῆς ἀρετῆς. [τὸ δὲ πλεῖοὺ 
ἀντὶ τοῦ μᾶλλον. (λ. Κασοα.}] --- 4. Ἔχων, δὲ τι ἀγαϑον] ὁ δέ ἀντὶ 
τοῦ μέν κεῖται. --- 5. ̓ ἀξιώματος ] ἀντὶ τύχης. (4υγ. ) --- ᾿Ζξιώμα-- 
τος ἀφανείᾳ ] ὃ ὅτι οὐκ ἔστι ἡλούσιος ἢ εὔγενης. ΥΣ ἀφίστη πολιτεία 
τὸ κατὰ νόμους μὲν ἀπονέμειν. πᾶσι τὸ δίκαιον κατὰ τὰς ἰδίας δια- 
φοράς τὲ καὶ ᾧ διενίξας Ἐς χαὶ μὴ περιορᾶν μήτε ξὸν ἀδικούμενον 
μήτε τὸν ἀδικοῦντα, ἕκαστον δὲ τῶν πολιτῶν οὐκ ἀπὸ μέρους προ- 
τιμᾷν. ἢ διὰ τὴν ἀξίαν. εἰ τύχοι τὶς ἀξιώματι σεμνυνόμενος, ἢ 
διὰ τὸ γένος, ἢ διὰ πλοῦτον, ἤ τι τῶν ἄλλων, ῷᾧ τις διαφέρει 
οἴεται τῶν Πολλῶν καὶ εὐδοκίμων ἐὺ μέρει; ἀλλ᾽ ἀπὸ ἀρετῆς καὶ 
ἀρίστης ἐπιτηδεύσεως" ὃ γὰρ τοιοῦτος. κἂν ἀένης καὶ ἄδοξος, ἐκ πε: 
νήτων τε καὶ ἀδόξων ξἴη, κῶν ἀφανὴς. τῶν πλουσίων τε καὶ ἐν- 
δόξων ἐστὶν ἐντιμότερος. (Βασ. ) -- 6. ᾿Ελευϑέρως δε ΞΘ ὡςανεὶ 
ἔλεγεν. οὐκ ἐσμὲν ἀλλήλοις ὕποπτοι. --- 7. ᾿Επιτηδευμάτων] κατὰ 
κοινοῦ τὸ πολιτευύμεϑα. ἰ Ἐνταῦϑα τὴν διαγωγὴν δηλοῖ. (.Βασ.}] 

Εὐδοκιμεῖ. Τ)απ. εχ εἰπιθπᾶ. 
Το. πιδη. εὐδοκιμεῖν. 

Τὸ ἐγλεΐοῦ," Γδὰγ. ὮὨ. Τὰ. ΑΥῸ 
ΟἸνυ. Ώ8η. τὰ πλέω: 

ἥκειν, 4πᾶθ βουϊρί γα θεϊατη 1π 
ὙπᾶΥρ. οοα. Β45. εἴ ἃ Τιιβ. δἀπο- 
ἰδίαν, {ΙΥΙιβαιιθ ναϑιϊρία ἐχ- 
βἴδηνβ εἰΐδαι 1 ἜΜΌΝΝΝ: τα 

ἥκεῖν, δὲ τὰ., 41 ἡ 5. δὲ Παροί. 
“Ἥχειν ζουταδεῖς Ὀτίαπι ΔἸ] χιιοῖ 
ῬΑΥΥ. ΜΜε]ουιμ ΠΙΡΥΟΥιιπι βου- 
Ῥιαγάπι 1 ΟΠ} 55. ΟΥ̓, ἃ ποθ 
ἀοἴδηβαπι γουσοασαηΐ Ηδδοκ. δὲ 
ΒεΚΚ. ΟΕ 1. 1. Ρ. 288. 
ἹὨέτεστι --- ἴσον. ;.Ὑ ΠΟΙ. ΜΡ. 

1 μέλει. ἐν ὁ 9) ὃ. 
Ἴδον. ῬΑ]. ἴσον. Αἴ νἱᾶ, 1. 1. 

Ῥ. 914. 
᾿Αξίωσδιν. Τὴ Αὐὶρ. ξπρΡοΥβοῦν 

ἀξίωμα. 
Ἔν τῳ. Βορ. ἐν τῷ. Ατρ, ἔν 

τῷ (5ἴηθ τ) οἱ ΞΡ ΘΥΒΟΥ. ἔν τινι. 
ῬᾺ]. ἔν τῷ σιιροτ γᾶβιιγα, ἴῃ πον: 
ἔν τινι, διὸ ἐγκλίνει. Ἐπίαπι Ὁ. 
ο06, Β85. Οτ΄. Π).. Τ. ταδυρ, ΘΊΈΘΡΗ. 
ἔν τινε, 6Χ ἸὨΊΘΓΩΣ, 

᾿“πὰ ἀρετῆς Οα55. Ατιρ. Ο. Β66. 
(6.) Η. οτ. Μοβαα: Ψαϊρὸ 
(Πδβοκ. ΒοΙκ.) ἀπ᾽ αὐὖὐτ. Ῥταδ- 
Ροβίο. ἅε.. Ὠ. 1. 86}0]. 

Οὐδ᾽ αὖ--- κεκώλυταὶ. «,Ὠΐϊοη: 
ΗΔ]. Ρ. 1538. [794. Β.7 “5 ὙΥΑ58:, 
Ἔχων δέ, ΒΥιιδῖγα ἈΘΙ8 ΚΕ. ἔχων 

ε, Θοτϊϊοῖε, 14. ποῖ, 
᾿ἡγαϑόν. ΟΠ. καὶ ἀγαϑόν. 
ἀφανείᾳ. ΟΥ. Β;: Βα. ΑΔ; 

ΕΊΟΥ. Βαβ: ϑέθρῃ. 1. ἀἴατιθ Ὠϊΐοπ. 
ΗΔ]. βάϊι. ϑῖθρη. ἀφανέᾳ. Οἵ. ἀ6 
Αχέ. οΥἵξ, δρ: Το, ο: 12. 

. Πολιτεύομεν. ἀσ. ΟἾγ. πο-- 
λιξεῦ δίγουοι, 1) 8. πολιτευόμετον; 

568} ἱπάποεδ πηδη. τϑοὶ ΠΠ ουῖβ ον. 
ὉΠ ΕἸογ. μα. πόλιτευόμε-: 

ΦΌθ8 ΟΠ Ἶθιι5. δοιϊνγλιι 
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τῶν ὑποψίαν, οὐ δι᾽ ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καϑ᾿ ἡδονήν 
τεδρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀξημίους μὲν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει 
ἀχϑηδόνας προςτιϑέμενοι. 8. ἀνεπαχϑῶς δὲ τὰ ἴδια προς. 
ομιλοῦντες, τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανο- 
μοῦμεν, τῶν τε ἀεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει, καὶ τῶν 
νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῶν ἀδὲ- 
κουμένων κεῖνται, καὶ ὅσοι ἄγραφον ὄντες αἰσχύνην ὁμο- 
λογουμένην φέρουσι. “ 

(ββ΄. Διὰ τὴν τοῦ βίου τερπνότητα παὶ τὴν ἐμπορίαν.) 

λη. » Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας 
γῇ γνώμῃ ἐπορισάμεϑα, ἀγῶσι μέν γε καὶ ϑυσίαις διε- 
τησίοις νομίζοντες, ἰδίαις δὲ κατασλευαῖς εὐπρεπέσδιν, 
ὧν καϑ᾿ ἡμέραν ἡ τέοψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσδει. 9... ἐπεις- 
ἐρχεται δὲ διὰ μέγεϑος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ 

ᾧ, ἀυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχϑηδόναξς] τοῦτο λέγει, ἐπειδή ποτὲ 
οὲ “ακεδαϊμόνιοι, ᾿Δλκαμένη ἐν ποοαστείῳ ϑεασάμενοι μετεωρίξοντα, 
κακῶς ἐχρήσαντο. οἱ γὰρ “ακεδαιμόνιοι σκυϑρωποί εἶσι διαπαν- 
ἐὸς ἐπιείκειὰν ὑποχρινόμενόις, Ἀἀαὶ τὸὺς ἀβροτέρους κολαζουόι. τὸ 
γὰρ τερπνὸν τοῦ βίου κώλυμα Ῥομίξουδι τῶν ἀναγλαίων. --- 8. ᾽άνε- 

Ξιν. ." πὸ λα δ ἸνΑΤΑ Εν ᾿ , 
παχϑῶς δὲ τὰ ἴδια προρομιλοῦντες ) ταῦτα πρὸς “ακεδαιμονίους 

Λ ΤΈΡΕΝ, 3 ἜΝ ᾽ 2... - ᾿ Ἁ 3 ΄ 
αἰνίττεται. (.4ὺγ.}) --- 5. Τῶν --- ἐν ἀρχῇ ὄντων} τῶν ἀῤχόντων. 
(.4ὐγ.) --- 6. ἀὐτῶν] τῶν νόμων δηλονότι: --- 7. ᾿ἀγφαφὸι] ἄγρᾶ- 
φοι νύμοι τὰ ἔϑη εἰσί. ἢν τς ἢ 

λη. 10. Τῇ γνώμῃ] τῇ ψυχῆ, ἡ τῇ ὀννέδει. --- Διετησίοις Ἶ 
δι᾿ ὕλου τοῦ ἔτους ϑύουσιν οἱ ̓ Αϑηναῖοι καϑ' ἕκάστην, πλὴν μιὰ 
ἡμέρας. --- 19, Ἢ τέρψις ἡ ὁ ξωγραφία Ἰ. --- Τὸ λυπηρόν) αἰνίτ- 
ἕεται πρὸς τοὺς ταπεινοὺς καὶ εὐτελεῖς Δακξδαιμονίους. --- ᾽Ἔπεις- 
ἐρχεῖαν --- --Ἶ τοῦ Θηδέως ἐν ᾿Αττιμῇ τε καὶ ταῖς ᾿ἀϑήναις βαδι- 

Οἰἱϊοιβιογιὶ ἴ1}, αιϊοὰ 56ι15 ἐπ6- 
Ὀλταγ πὰ, ͵ 

᾿ Τὸν πέλας. ΟἹ, τῶν ἤ.» ΕἾ ἐχ 
Θπιθηα, τὸν π. Τῶν οἰΐδτῃ ΓΤ Υ αἵ.. 

Εὶ -- δρᾷ. Βατ. ΑΙ4. ἙἸοτ. 
Βαᾶ8, ἤχηγα. δίθρῃ. δὲ --- δρᾶν. 
ϑοίαμα δρᾷν οἰΐδυ ΟἹ, Τί, αι, 
Ἡ,,, ἰὴ ΟἹ ταπιθα ομμεπά, δρᾷ. 

8. Τὰ ἴδια, Ὅ απ. τῇ ἰδίᾳ, τὴ 
ΤῊΌΥΡ. ἴδηι τὰ ἴδιὰ. 

Καὶ μάλιστα. Καὶ οὐλ. 1. 
᾿ῳφελείᾳ. πὶ. ὠφελίᾳ. οἵ, 8 

ὅγε, οὐἵξ, ἀρ. Τῆς. ο. 19. 
“Ὅσοι ἄγραφοι. 6, ὅσον ἄγρ. 

ΟΡ, ΧΧΧΥΤΙΪ. Πόνων. Ὦ. 
ψόμων,, ΑἸλοΥιὴν 5. ν. Δ], ΤῺ, 

Μηέν γε. Ατ. μέντοιγε. ΟΠ. 
μέντοι καί. 

ΖΔιεξησίοις. Βδκῖς, Αποοάὰ, ἡ, 
85. Διετησίως, ἀντὶ τοῦ δι’ ἔτους, 
οἷον καϑ' ξκαστοῦ ἔτος --- Θου- 
κυδίδης καὶ ᾿Δριστοφάνης. Οποά 
δα διπη6 βο]μι Ἰοοιπὶ ΒρΡΘΟΙΔΥΘ 
Ῥοίθοϑῦ, ᾿ 

Καταδκχξυαῖς. Ὁαπ. παρφασκευ- 
αἷς, πι416. νι. ποῦ. δὰ ο. 14. 
Ὧν -- ἐκπλήσσει. (Ὁ Ήσια, ΜΡ. 

ἴῃ ἐχπλήσσει. "ὟΝ Α55. 
ῷ. ᾿Επειξέρχεται. Τὰ ἐπεφέρχε-- 

ΠῚ 
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παντα, καὶ ξυμβαίνεε ἡμῖν μηδὲν οἰχειοτέρᾳ τῇ ἀπὸ: 
λαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαϑὰ γιγνόμενα καρποῦσθαι, ἢ καὶ 

᾿ - " 3 , ἐ 
τὰ τῶν ἄλλων ἀνϑρωπῶν. 

(γγ. Διὰ τὴν ἀνδρείαν τὴν ἄνευ ἀπιστίας καὶ ἐπιπόνου ἀσκή- 
σεως.) 

λϑ΄. »»Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μ8- 
λέταις τῶν ἐναντίων τοῖβδε. τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν 

παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν 
τινα ἢ μαϑήματος ἢ θεάματος, ὃ μὴ κρυφϑὲν ἄν τις τῶν 

πολεμίων ἰδὼν ὠφεληϑείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρα- 

σκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις, ἢ τῷ ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν 
ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ" χαὶ ἐν ταῖς παιδείαις οἱ μὲν ἐπι- 
πόνῳ ἀσκήσει, εὐθὺς νέον ὄντες, τὸ ἀνδρεῖον μετέρχον- 

λεύσαντος . συνειβέφερον πανταχόϑεν αὐτῷ τὰ πρὸς χρείαν οἱ Ἕλ- 
ληνεξ. ἐπειδήπερ ταύτην ὁ βαδιλεὺς πρυτανεῖον καϑεστήκει καὶ μη- 
τρύπολιν τῆς Ἑλλάδος, τὰς ἄλλας παϑηρηπκῶς διὰ τοῦτο πόλειξ. 
Βασ. 

᾿ Εν 4. Καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις] πληρώσας τὰ ἐν εἴ- 
ρήνῃ γινύμενα ἀγαϑὰ. νῦν μετέρχεται ἐπὶ τὰ ἐν πολέμῳ. --- 5. Τῶν 
ἐναντίων] τῶν Λαλεδαιμονίων [ φησί. (1. 40γ. }]} :-- Τοῖςδε] τοῖς 
ῥηϑθησομένοις. -- Κοινήν], κοινωνικὴν καὶ ἄνειμὲ ἕνην ΣαΟΙν ἀνθρώ- 
σοις. --- 6. ῥξενηλασίαις} ὥςπερ οἱ Παχεδαιμύνιοι. ϑ-- 7, Ὃ μὴ κρυ- 
φϑὲν ἄν τις τ" τῇ τὸ ἑξῆς, ὠφεληϑείη ἄν τις. ἰδὼν μὴ κρυφϑέν. 
- 9. Καὶ ἀπάταις 1 πάλιν πρὸς “Λακεδαιμονίους αἰνίττεται, οἱ τὸ 
σπλέον ἀπάτῃ καὶ γθητείᾳ γνώμης ἐκράτουν ἐν τοῖς πολεμικοῖς. --- 
11. Εὐθὺς νέοι ὄντες] καὶ ταῦτον πρὸς «“Ἰακεδαιμονίους. ἐκεῖνοι 
γὰρ ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας εἰς τὰ πολέμια ηὐτρεπίξοντο" χαὶ εὐϑὺς 
ὡς ἐτίκτετο τὸ παιδίον. ἐν ἀσπίδι, ἐτίϑεσαν αὐτὸ “καὶ δόρυ σπλη- 
σίον, καὶ ἐπεβόων ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τῶν, τουτέστιν, ῇ ταῦτα σῶσον, 
ἢ μετ᾽ αὐτῶν ἀναιρέϑητι. οἱ δὲ αὐτοὶ οὕτως ἐπιπόνως ἤσκουν, ὡς 
μηδὲ λουτρῶν ἀνέχεσθαι, ἀλλ᾽ ἀρκεῖδϑαι τῷ Εὐρώτα, ποταμῷ πρὸς 
τὸ λούσασϑαι. ἀμέλει καὶ διαμαστιγώσεις ἐγίνοντο κατὰ τινὰ καὶι- 
ρὸν; ἐν αἷς οἱ πλείονας ἐνεγκόντες, “ἀνδρειότεροι ἐνομίξοντο. --- Τὸ 
ἀνδρεῖον] τὸ τοῖς ἀνδράσι πρέπον.. (1. Ζυγ.}) 

ται ἰπνὶτ]5. Ὁτπηΐθι5. ΠΡΥΪ5. οὐκ 
Ἡδδοῖς. τατιϊαγθ ὩΣ διι5ὶ βἸ1Π1118 
ο» 6δἃ, ἄπαδθ 1. 1, Ρ. 239, δὐἀμπὸ- 
ταῖβ διιηῖ, 

Οἰχειοτέρᾳ. ΑΥ. ΟἸγ. Ὦδπ. οὐ- 
πεεότερον. 

Αὐτοῦ. Ματρ. ϑίοθρῃ. αὐτά. 
ΟΑν. ΧΧΧΙ͂Χ, Τοῖςδε. Του. 

ταῖςδε. 

Πιστεύοντες. Ὁ. πιστεύσαντες. 

Ἡμῶν. ὅν. ὑμῶν. 

“ὐτῶν ἀπ. Ἰ)αη. 
Ἑὐψύχῳ. Μαίοτοιμι ἀϊςεϊποςῖο-- 

ΤΟ Ω1.) αιλαδ ντ]σὸ ρΡοβὺ μος νοῦ. 
δδῖ, οἷ Ηδδοῖκ. οἱ Βεκᾷ. ἴπ 
ΣΙ ΠΟΥΘΙῚ πτα αν] πλτῖ5.. τιξ ΞΘ 168 
καί 18} ̓ ΒΥΔΘΡ γί τα ες Ραγίϊςο. 
τέ ἴῃ τήν τὲ γάρ. 
᾿Ἐπιπόνῳ ἀσκήσει. ἜΘΗ ἐπὶ 

πόνῳ καὶ ἀδπ., 58ὰ ἀοϊημάο οοὐ- 

10 
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ται, ἡμεῖς δὲ, ἀνειμένως διαιτώμενοι, οὐδὲν ἧσσον ἐπὶ 
ὺς ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦμεν. 92. τεχμήριον δέ" 

οὔτε γὰρ “Ἰακεδαιμόνιοι  καϑ΄ ἑκάστους ἴ, μετὰ πάν- 
τῶν δ᾽ ἐς τὴν γῆν ἡμῶν στρατεύουσι᾽ τήν τε τῶν πέλας 
αὐτοὶ ἐπελθόντες, οὐ χαλεπῶς ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ τοὺς περὶ 
τῶν οἰκείων ἀμυνομένους μαχόμενοι τὰ πλείω κρατοῦ- 
μεν. 8. ἀϑρόᾳ τε τῇ δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πῶ “πολέμιος 
ἐνέτυχε, διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ τε ἅμα ἐπιμέλειαν, καὶ 
τὴν ἐν τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν᾽ ἣν δέ 
που μορίῳ τινὶ προςμίξωσι, κρατήσαντές τε τινὰς ἡμῶν, 
πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶσϑαι, καὶ νικηϑέντες, ὑφ᾽ ἁπάν- 
τῶν ἡσσῆσϑαι. 4. καίτοι εἰ ῥαϑυμίᾳ μᾶλλον ἢ πόνων 
μελέτῃ, καὶ μὴ μετὰ νόμων τὸ πλεῖον ἢ τρόπων ἄν- 

. Αὐτοί] ἡμεῖς δηλονάτι. ττῖῖῖς ᾿Αϑρόᾳ τε τῇ δυνάμει -- ἐνέ- 
τυχε] μεμέρισται γὰρ αὐτῶν τὸ στράτευμα εἰς δύο, [εἰς Θρῴκην καὶ 
᾿Ιωνίαν. (λ. 40γ. λ 9, ᾿πίπεμψιν] εἰς στρατείαν. (1. 40γ.}) --- 
10. «Μορίῳ τινί] μέρϑι τινὶ ἐξ ἡμῶν. (λ. 4γ. ἢ τς Κρατήσαντές τὲ 
τινὰς ἡμῶν] αἰνίστεται τοὺς ἱππέας αὐτῶν τοὺς χξιμένους. --- 11, 
᾿ἀπεῶσϑαι) ἀποδεδιωχέναι. (λ. 4ὐγ. )- 12. Καίτοι εἰ ῥαθυμίᾳ ὑεπεῇ 
πάντα συνάγει τὰ εἰρημένα, καὶ ὥςπερ ἀνάμνησιν αὐτῶν ποιεῖται 
ἀνακεφαλαιούμενος. αἰνίττεται δὲ πρὸς «“ακεδαιμονίους. 

τθοῦ. τη8η, χθο, ᾿Επὶ πόνῳ δὲ 80 ᾿Ἐπίπεμψιν. 6. ἐπίμεμψεν, π 
Εμ]6η4, ἐπιπόνῳ εἴϊατα αὖ. 

2. Καϑ' ἑκάστους. Μαγσ. ΕἸοΥ. 
ίμαν. καϑ'' ἑαυτούς, αιιοα ρ]8- 
οο. ΨΙα, ποῖ. 

Μετὰ πάντων. Τϑιν, ὙΙηα, ΑΥ, 
ΟὨγτ. μεϑ' ἁπάντ., αιιοὰ π ἔοττ8 
ΘρΡΟΒΙ 1 πιθιη ΡΥ} οδιι8α ΡΥδΘοτν 
τὰϑ.), Υἱᾶ, τὴν πᾶσαν πόλιν ο. 41. 

4᾽ ἐς. Ἐ. Ἐ. δὲ ἐς, ιοᾶ οἵ 
γΌΟΟ6 16 ]11|5 δι 5185 ΠΟῚ ΠΊ81Θ 
οοπιπρηᾶαὶ (411. 1, τάπιθα 1. 
ὙΠ Ψ18. 

Στρατεύουσι. Ὥδῃ. στρατεύ- 
ονται, «το οἰΐαπι ἴῃ ΑΥὐ. οἵ 
ΟἾν. Ἰεβὲ νἱάθῦισ, 6 φαΐ Ηιὰδ. 
στρατεύουσι θμιοίαν!τ, φιδη αι 8) 

1ἃ Ἰρβαπι ἴῃ ΟΥ̓ΑΙΘῺ15 σΟὨ ἐϊητιᾶ-’ 
ἰἰοη6 βοσϊρίαπι οϑβῖ. 

8. ̓ ἀϑρόᾳ τε. ΘΟ. ἀϑρ. δὲ, τ 
5, ὃ. οδά, τῆ81, 
Ἐπὶ «ολλά 8. ν. 81]. χϑὲ, Ἐ,. 

5. μὲ. 
“Ζὲ που. Ω. δέ πω. 
Κρατήσαντές τξΕ. ΤῈ οπι. (]- 

1,50 ν. Εἰ, τὰ, Αὐ. Οἤγν. Ὦδη. 
τινάς. Ασοσοηξιι ΟΡ στανῖο- 

τοι νἱπι, 4186 ππὶς νοῦ. πο 1 - 
οϑῖ, οἵ ΒΕΚΚ, 1 ΡΎᾶθο. γϑὶΐ- 
ΟΘΥΘ ὩΟΪ 1 Π1115. 

4͵ Καίτοι --- φαίνεσθαι, .»ΠὨ]οπ, 
ΗΔ]. ν». 185. [801. Β.}“ ὙΥΑ55, 

Μετά. Ὦ. κατά. 
Τὸ πλεῖον. Ἐ΄. Τ8ὰγ. Εἰ. πι. ΑΥ̓͂, 

Οὗγ. Ὠΐοη. τὸ πλέον 5. τοπλέον. 
Τρόπων. (455. Ατρ, δύ. 

Μοβαα. τρόπον, ἴπ Οὐ. ἴδπλθῃ 
ΟΧ. εὐηθηα. ἴωΐ. νοῦβ, τρόπων. 
1Τ᾽άσπι ΠΡΥῚ (6 ΒΕΚΚ.), 568 ρτδθ- 
1ὲγ ΟΥ. , ἀνδρίας Ῥ͵ο νιϊΐα. (οἵ 
Ηδβοκ. ) ἀνδρείας ῬΥδοθιιθυιηΐ, 
ΟΥ̓. ἀθ Αὐτὰ. οὐἱῖ, αρ. Τδτιο. ο. 19, 
1η ΟΥτ. ἀνδρείας εἴ ἐχ οητομα, 1ηΐ, 
γεγ8. ἀνδρείως. 
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δρείας ἐθέλοιμεν ᾧ κινδυνεύειν, περιγίγνεται ἡμίν, 

τοῖς τὸ μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν, καὶ ἐφ α 
ἐλθοῦσι, μὴ ἀτολμοτέρους τῶν ἀεὶ μοχϑούντων φαίνεσθαι, 
καὶ ἔν τε τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν εἶναν Ὡαυμάξεσϑαι, 

καὶ ἔτ ἐν ἄλλοις. “ 
᾿ 

(δδ΄. Διὰ τοὺς ἄλλους τρόπους τῶν ἑνοίκων.) 

ι΄. » Φιλοκαλοῦμέν [τε] γὰρ μετ᾽ εὐτελείας, καὶ φιυ- 

λοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας" πλούτῳ τὸ ἔργου μᾶλλον 

9, Ἐς αὐτὰ] τὰ ἀλγεινὰ δηλονότι. --- 8. Τῶν ἀεὶ μοχϑούν- 
τῶν] τῶν Λακεδαιμονίων δηλονότι. --- 4. Τούτοις) τοῖς εἰρημένοις 
δηλονότι. (λ. 4ὐγ.} --- Θαυμάξεσϑαι] κατὰ κοινοῦ τὸ περιγίγνεται. 

μ΄. 6. Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ᾽ εὐτελ.] ἐπειδὴ διεβάλλοντο οὗ 
᾿Αϑηναῖοι ἐπὶ μαλακίᾳ, καὶ τρυφῇ βίου, καὶ σχολῇ πολλῇ, τοῦτο 
λέγει, ὅτι φιλοκαλοῦμεν μεεὼ εὐτελείας [ καὶ τὠπεινότητος. (λ. Κασσ. 
“4“0γ.}} τῇ γὰρ φιλοκαλίᾳ τὸ ἄσωτον ἕπεται, [τῇ δὲ φιλοσοφίᾳ τὸ 
μαλακὸν καὶ ἀνειμένον. [Βασ.}]} --- Μετ᾿ εὐτελείας] σμικροπρεπείας. 
(λ. 40γ.) --- Καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας] τὰ δυςχερῆ τῆς 
πενίας ὑπομένομεν. (1. 40γ.}) --- 7. Πλούτῳ τε ἔργου τὸ ἑξῆς, τῷ 

, ’ὔ 3 »Ἥ -“"ὕ» -“ μὴ κ 3 ΄ ΄ 

πλούτῳ χρώμεθα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἔργου; καὶ οὐ πόμπῳ λόγου. 

᾿Εϑέλοιμεν. Τιασγ. ΨΊηα, ΒΟΕΚ. 
ἐθέλομεν. φιοα οἰΐαπι σιν, 1. 
1, Ρ. ΟΥΝΤΠΙ. γθοῖρὶ 1551}, Οαὐθιιβ 
105 οοπίτϑ το] 4ιιοσιπι ΟΠ 111} 
οοαά. οἱ Ίοη 511 ΟΡ μιιηο 1ρ 51 
ἸῃβοΙθηἰΐοτοπὶ ορίαϊνιηι Πᾶθο 
νου αἰϊογρηιὶς. διιοῖου θη 
οΟἸνρηηρθυασο θη Ροἰτίμηιι5, ΟΥ̓, 
ἹΜ 8:1}. Οὐ, 8. 594. 8, οὐ ϑομδϑξ, 
8 Πίοι. ΗΔ], Ρ. 914, 

Ἢμῖϊν τοῖς τε. (455. Ατπιρ, Ο, 
ῬΑ]. 1... Οσ, ἡμῖν τε τοῖς. 

Προκάμνειν. Ὦ. προς. 

. ᾿Ἐλϑοῦσι. ἘΦ Ῥοβὲ μος αϑαϊξ 
τὰ πράγματα, 

᾿Δτολμοτέροὺς. 455. ἀτολμο- 
τέροις εἴ γὙαο, τηδη. ΒΡΥΑ ΘΠ16 ἃ, 
τέρουᾳ. Ατιρ. ἀτολμοτέρους, 5εἀ 
ΟΟΥΥ. ἁτολμοτέροξς. τὴ. ἀτολμο- 
τέρους, εἴ διιρτα 5οῦ, οἱ. Παὶϊ- 
νηὶ Βαρθαῦ Μοβαι. 8. δὲ 
οι, , Θυπητ18 ργϑοίογι. ΒΙ οπιξ. 
δὰ Αββϑοῖ. Αρϑηιϊ. νυν. 944. Αἱ σϑ- 

οὐἶπις ἰᾶπὶ ΠῈΚ.,, Ῥαγιηι ἰπέοτυ- 
οϑβὶ Κ Ἰηαυϊῦ, ,.γ αἴτο πιοᾶο 16- 
δμῦν. Κ ὍΣ. Τὸ 1.-}, 498. 

“Δεί. ῬΑ]. γυαγθαβ αἰεί. Ὑ]ὰ, 1. 
1, Ρ. 911. 

Καὶ --- ἄλλοις. Ἡκδοο ἱπορῖθ 
σηΪσο πονιπὶ οϑριΐ ἱποῖρλιη, 
αατι ἴῃ ΠΕ νιι5 δάμασ ραπάεαϊ 
6Χ περιγίγνεται. 

Καὶ ἐν. Καί. 6. ς. ν. 

ΟΑΡ. ΧΙ, Τὲ γὰρ. Τέ ομι, 
(855. Απρ, Τὸ, αι. Ἑ. Μοβαιι, 
ΒεΚ. Νοβθὶβθ ἅποοὸ5 δαάϊαϊς5ρ 
δαὶ5. Διϊῦ, 

τε 

Εὐτελείας. Τὶ. εὐμελείας, 

Πλούτῳ. Μοκαα. πὰ, Ατ, Ωἢγ. 
Ὦδι. πλούτου- 

Ἔργου. ΟἹ]. Μοβχα. π|. ΑΥ. 
Ων." ἔργῳ, Ἐ, Ο. Η.. 51 Θδηῖο 
Πάθ5, ἔργω 5ἴπθ ξ 7 οἱ Ε. Ο, οἵιπὶ 
ὺὑῦ 5. ὦ. 

δ 



ὅ 

᾿ 

ΕἾΟΣ 4. ΧΒΙΜΩΝ. ΚΕΦ. μ'. γι 

χαιρᾷ ἢ “λόγου κόμπῳ χρώμεθα" καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ 
ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρὸν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴ- 
μ᾿ ὦ 4. ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν 
ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις, πρὸς ἔργα τετραμμένοις, τὰ πο- 
λιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι" μόνοι. γὰρ τόν τὲ μηδὲν 
τῶνδε μενέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾽ ἀχρεῖον νομίξο- 
μὲν, καὶ αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γε ἢ ἐνθυμούμεϑα ὀρϑῶς 
τὰ πράγματα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγού- 
μενοι; ἀλλὰ μὴ προδιδαχϑῆναι μᾶλλον λόγῳ πρότερον 

10 ἢ ἐπὺ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλϑεῖν. 8. διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ 
129. τόδε ἔχομεν, ὥςτδ τρλμᾷν τὸ οἱ αὐτοὶ μάλιστα, καὶ περὶ 

Ἂν 

Ν 

1, Καὶ τὸ πένεσθαι. οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρὸν -- αἴσχιον] γνώ- 
μῆς ἀρίστης τὸ μήτε πενίαν ὀνειδίσαι τοῖς ἔχουσι, καὶ παροῦσαν 
ξητεῖν ἐκ παντὸς τρόπου φυγεῖν. --- 8. Ἔνι τε. τοῖς αὐτοῖς] οἷον 
τοῖς δημιουργοῖς, καὶ γεωργοῖς» καὶ κυνηγοῖφ; καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδιώ- 
ταις καὶ χειροτέχναις. τοῦτο δὲ πρὸς “ακεδαιμονίους, ἐπειδὴ ὀλί-- 
γοι ἦσαν αὐτῶν οὗ τὰ πολιτικὰ σκοποῦντες, οἱ δὲ τὰ πολέμια. πάν- 
τες. --- 6, Τῶνδε] τῶι πολεμικῶν. . .-- ὃ Οὐ τοὺς λόγους τοὶς. ἔρ- 
γοις ,βλάβ.  ἡγούμ. 1 διεβάλλοντο γὰρ ὡς λύγων μόνον ἀντιποϊούμε: 
νοι ὑπὸ τῶν μρρφαρων -- 9. Μὴ προδιδαχϑῆναι)} ἀπὸ χοινοῦ; 
τὸ πὐβλύρηα ἡγούμενοι. (4ύγ. ) 

᾿χωρᾷ: ψιυῖσο (εὲ Ηδδςκ.) ἐν τῶν δέ. Ἐ. ἘΠ. τῶν τε. νἱπᾶ, 
καιρῷ, 68 ἐν ἀ6. Ατιρ. ΟἹ. ὦ ΕΒ. τῶν. 
ῬΑ]. 1ἰ, Ψαΐ. Βορ. (6.) οοά, ΤῊΝ Αὐτοί. Τιααχ. Ἐ, τὰ. Αὐ. ΟἿγ, 
ἴῃ 4οὸ ΟΟΥΥΘΟΙΟΥ Δάβουρβι!,) ἢ 8η. οἱ αὖτ, 

Ὅτ. Γαι, Ἐ,, Β.. Α14. Ἑ]ατ. δα; Ἣν ἐνϑ-. .. Ἐπ δὐΐατῃ 4118 ἰθοῖϊο 
Βα5, ϑίερμ, 1. Βεῖης. Οἵ. ποῖ, ἢ ἀεὶ ἐνϑι., 584 αιιαπὶ [αἷς Ἰοσιι 
Βγδρίθσρα Β' καιροῦ, ὦ 5. οὔ. δῖα δαναγθίμπι ΠΆΡΘγα αΐσο- 

“όγου πόμπῷ. Ώ. λόγῳ, κόμ- τλι18 2“ ΘΤΈΡΗ, 

που. ν᾿ ᾿ μι. ᾿Ηγούμενοι. ᾿ς, (6.) ,ἡγού- 

Πένεσϑ' Ῥ ἐς ΗΝ ῥεϑα, ἀεὶπαο Θπιθη8. ἡγούμενοι, 
ἐνεσϑαι.  Ῥυο πένεσϑαι Ῥ]Ὶ 

ῬεΥροσδαι οχλ θεῖ Νίοχαὶ, 588. Προδιδαχϑ. Ὦ. προρδιδαχθ. Ἐ, 
πενίαν. ““ ὙΥΑΒ5, διδαχϑ', προ 5. ν-. 81. πιδῃ, 

πο ἐμ, ὙΩΝ οἱ αν, αἱ Ὁ, Δύχῳ; δίοκηυ. ἐὰ λόγῳ: 
ΤιδῊν Εν. ᾿ ᾿Επὶ ἅ. Α΄. ΟἸγ, ἐπὶ τὰ ὅ, απο 

κ εὶ ΠΠς Ἴρις Ῥ]5 διιοιογ τα 118 
“ἢ: Ἔνι τε. Ὁ 655. Ατιρ. Τῇ, Ψαξ, βρὲ, ἀθίοπαϊ ροββϑι. οἵ. ΜΙΆ, 

Τα, ἔν τε, ἴῃ Αὐρ;. ᾿βπῖθη ὉλΘῚΙ, Οὐ. ὃ. Φ47. 1. 

τόρ ἈΒΠ ΡΥ, ἐπ ας 83, 4ιαφερόντως --- κινδύνων. 
Πολιτικά. Ἀ6ρ. (Θ,) Ατ. πος «,ϑιοβρᾶθις (8, 1.) μ. 88. «“ 

λεμικά, ἴπ 1110 Ἰαιηθη πὶ. νθῦθ. ὙΥ 488. 
γ8ο. πᾶ. γρ. πολιτικά. Δαὰ, “ή. ἴι. Ἡ. οὲ 810». οοὐ, Α. 
5080]. δὰ τῶνδε. Οἵ, ποῖ. δεῖ, ποῖο δυύσζοτύε, 
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ὧν ἐπιχειρήσομεν, ἐκλογίξεσϑαι;᾽ ὃ τοῖς ἄλλοις --- ἀμαθία 
μὲν ϑράσος, λογισμὸς δὸ ὄκνον. φέρει. κράτιστοι τῶν 
τὴν ψυχὴν δικαίως κριϑεῖεν οἵ τά τὸ δεινὰ καὶ ἡδέα 
δαφέστατα γιγνώσχοντες, καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρεπό- 
μενον ἐκ τῶν κινδύνων. 4. καὶ τὰ ἐρ ἀρετὴν ἠναντιώ- 
μεϑα τοῖς πολλοῖς" οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρῶν- 
τες; κτώμεϑα τοὺς φίλους. βεβαιότερος δὲ ὃ δράσας 
τὴν χάριν, ὥςτε ὀφειλομένην δι᾽ εὐνοίας ᾧ δέδωκε σώ- 
ζειν’ ὁ δ᾽ ἀντοφείλων, ἀμβλύτερος, εἰδωὼρ. οὐκ ἐς χάριν, 

ἀλλ᾽ ἐρ ὀφείλημα, τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων, 5. καὶ μόνοι 

1. ΖΔεινὰ καὶ ἡδέα] δεινὰ τὰ πολέμια, ἡδέα τὰ τῆς εἰρήνης. --- 
5. Ἐς ἀρετήν} ἀρετὴν λέγει νῦν τὴν φιλίαν καὶ εὐεργεσίαν. -- 7. Ὁ 
δράσας τὴν χάριν] ὃ ἀρξάμενος χαρίξεσθαι. - ὃ. “ῶρτε ὀφειλομέ- 
ψὴν -- ΟἿ σύνταξις οὕτως, ὡςτϑ ὀφειλομένην σώζειν, ἐκεῖνον δη- 
λονότι ᾧ δι᾽ εὐνοίας δέδωκεν. --- 9. Ὃ δ᾽ ἀντοφείλων) ὁ δὲ εὖ 
στάσχων. (λ. 4ὑγ.) -- ̓ Δμβλύτερορ] ἀσϑενέστερος. (λ. «4ὐγ.) --ο 
10. Τὴν ἀρετήν) τὴν εὐεργεσίαν, 

ὍΟ. οϑϑιοβαθαβ ρΥὸ ὅ Ἰοϑὶξ ὡς," 9 
νΑ58, πηι Ο Θβπουΐ ται ίαῖῖο- 
πῈπὶ ἃ Οαἶβέ, θχριίδαιη πο]ΐ 
ῬγοῦαΥθ, πΠΘγα ᾧ, 406 ἴῃ χηϑγ. 
ΟἸ"τ. ἀρροπίϊαγ, Ψ]4, ῃοῦ, 
᾿Δμαϑία. 1, ἀμάϑεια, 
Ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κρ, Π 8, 

ἂν εἰκότως τ. ψ. κρ.5γ δι 516 δἔΐδηι 
ΑΥ̓͂, ΟΠγ. ΘΧΒΙΡιῖ556 νἹἀρηξιγ δι 
σογί 6 ΘΧ ΒΒ ΘῈ 8 γο]ιθυιιηῖ, 6 ααϊ- 
Ῥιι5 ἂν εἰκότας τ΄ ψ, κρ. Ἰδιι48- 
{πτ. Ἑδιότως ργο δικαίως ῬΥτδβδ- 
Βδὲ βεΐδην πὶ, Αὐ νἱὰ, ἀ6 Ἠΐ5 1,- 
Ὀυὶς 46 Αὐΐ, οσἱξ. ἂρ, Τμπο, ο. 6. 
Τήν ΟἹ). Ταιιτ, Ἐ,, δὲ 510}, οοά. 
Α., τὰς ψυχάρ ᾿ιαροὺ Ἐ, 

. Σιαφέαστατα οτὴ, Ὁ, Ἐ΄, δὲ πΠῸΙ5 
νΆ]5Ὸ ἱπο] πα] τι, α1105. βιιδέι]} 6 
σαι: Ηδδοῖς, ρὲ ΒΡΚΚ. 816 ἴῃ γ18- 
ἄειη Πρ οχοί αι εἰκότως 1, 58. 
Μη. ν]ηα, μοι. 
4. :Ἡναντιώμεϑα. Οτ. ἔναν- 

τιώμεϑα. Μαγᾷ. ΕἸου. ψίη. ἐναν- 
τιούμεϑα. ., ἩδΞΥ Ομ ἶι5 ἴῃ ἤτη- 
σὲν δουϊθῖς δριιᾷ Ὑπιονα, 6858 
ἠἡντιώμεϑα μτὸ ἐναυτιώμεϑα, 81 
λυῖῖο γοϑροχὶξ, ν6] 41115 οο ἃ, τιδιι5 
Θϑὲ, νϑὶ ουγανὶὶ.  ὉΠΚ. ΟΡ 
Ἡόβγ ΟΝ. νευρὰ ἂν ἠντιώμεϑα 16- 

δϑη πη π1 6556 Ῥούρθγατι σοῃΐδοῖς 
Ἀοϊςῖσ. Ποπίθοιϊς. ἴπ Αὐἱβίορῃ. 
Ῥ. 145, Ναπι πθα ἀντιᾶσϑαι 1101 
δραὰ ὙΠΟ, Ἰ6βἴξαν (ἀπά οἰΐδπι 
ΒοΒμεά, φοπΙθοίιγα ἀντιώμεϑα 
ἦπ Τιρρχὶ Οὐ 5, ἀντιάω ̓ Ρτοροβῖϊα 
γϑριαίαμα,) πρὸ ἂν ἠντιώ. 
χιρπτιμτιφίαπε ἀροίαεῦαξ, πὸ αὐ-- 
Δ ΟΥΘΩΓΘΙΠΙ ᾿ο 1110 πιοάο δρίτπι: 

Ῥουξθοιπιμι ἠναντίωμαν διιΐοηι 
ΠΟΙΟΩΘ ῬΥΔΘβΘΙ ἷ5 Ἰορίξιν αρπὰ 
ΤΑΡρδη. Ῥγορύπῃ, Ρ. 89. εα. Μο- 
Υ6}}. ἐαρθφῃρ ῬΥδοίοσ 6 η,. 
(οτ.90, 

Πολλοῖς. Ἔ, , πολοῖς. 
Οὐ γὰρ πάσχοντες οἷς. Ἡϊιιο 

χΘβρίοῖ ΓΊΡ δι, Ερὶϑὲ, ΟΘΟΟΧΧΧ, 
Βεβαιύτερορ. ἡ Νια. ὙΥΆΚΟΕ. 

Θ:1]ν, Οὐ, 4. Ρ. 190." ΒΕΚΚ. 
2’ ἀντοφείλων. Αὐο ΟἾπν, δὲ 

αὐτὸς ὀφείλων. 
᾿Δμβλύτερος. Ο, ἀμβρύτερος. 

Οοά. Βα45. βραδύτερος. 
Εἰδὼς οὐχ. Ἐ᾿. εἰδ, ὡς οὖκ. 
᾿Οφείλημα. ΟἹ. (ἴπ αιῖο ἔϑηῖθη 

ϑῃηθηα, ὄφλημα;,) Ο, Ατ. ὄφλημα. 
.» Μα]6 οἱιΐθο: πὰ ἐκ δα- 
ψείου, ος νεῦὸ ἐκ χαταδίχης: 
τιθηάοδβα οἰΐδηι τόμ, ἨΔ], 407, 

ϑ 

10 
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οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἐλευθερίας 
τῷ πιστῷ ἀδεῶς τινὰ ὠφελοῦμεν. “ 

(ε΄. Διὰ τὴν παιδείαν, καὶ δύναμιν, καὶ δόξαν.) 

μά... , Ξυνελών τε λέγω τήν τὸ πᾶσαν πόλιν τῆς 
Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι, καὶ καθ᾽ ἕκαστον δοκεῖν ἄν 
μοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ᾽ ἡμῶν ἐπὶ πλεῖστ᾽ ἂν εἴδη 
χαὶ μετὰ χαρίτων μάλιστ᾽ ἂν εὐτραπέλως τὸ σῶμα αὖ- 
ταρχες παρέχεσϑαι. 9, κοὶ ὡς οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι 
κόμπος τάδε μᾶλλον ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήϑεια, αὐτὴ ἡ 
δύναμις τῆς πόλεως, ἣν ἀπὸ τῶνδε τῶν τρόπων ἐκτη- 
σάμεϑα, σημαίνει. 8. μόνη γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆς κρείσ- 
όων ἐς πεῖραν ἔρχεται, καὶ μόνη οὔτε τῷ πολεμίῳ ἐπελ- 
ϑόντι ἀγανάκτησιν ἔχει ὑφ᾽ οἵων κακοπαθεῖ, οὔτε τῷ 

Ἵ; Οὐ τοῦ ξυμφέροντος -- πιστῷ! οὐ τῇ ἐλπίδι τοῦ κέρδους, 
ἀλλὰ τῷ ἀεὶ εὐεργετεῖν καὶ μὴ δέεσθαι ἄλλων. --- 2. ᾿ἀδεῶς] ἀντὶ 
τοῦ μεγάλως. 

᾿ μα΄. 5. Ἐπὶ πλεῖστ᾽ ἂν εἴδη] εἰς πολλὰ πράγματα. [εἰς διά- 
φορὰ πράγματα. (λ. 4ὐγ. )] - 6. Εὐτραπέλως] εὐκινήτως, ἐνδὲ- 
ξίως. --- 9. ᾿4πὸ τῶνδε] ὧν προεῖπε, -- 10. ᾿ἀχοῆς κρείασων) ὑπὲρ 
ἀκοὴν ἀνϑρώπου. -- 12. Ὑφ᾽ οἵων] ὑπὸ ᾿Δἀϑηναίων. --- Οὔτε τῷ 
ὑπηκόῳ] τῷ Ναξίῳ, καὶ Σαμίῳ, παὶ Βυξανείῳ, καὶ τοῖς ἄλλοις 
ὅσοι ϑρέμμων αὐτῶν. 

98, ὀφελήματα.“ ὙΥΑΒ5. Ἡϊβονῖ- 
ΠΊΘη ἐδ η18} Ἰπ’οΥ ὄφλημα οἱ ὀφεί- 
λημα ποθὴ ἴΐα σουίαχῃ. 14, ΚΤ ο151}. 
δα Τπο. Ὁ. Μ. ν᾿, . 

᾿ἡποδώσων. ΑΥ, θη. 1η818 
ἀποδώσειν. Ἰαται π1}}} ππο ρετ- 
τἰποηξ ροδίδσιπι θχθρία ρα 
Μαῖμι. συ. ὃ. 550, δάποῦ. 3, 

5. Μόνοι οὐ. 1ι, Αὐἰλνα οὗ. 
λον ΧΤ, Τῆρ, ξ.....Β, 
“"οκεῖν, Οτ, δοκεῖ. 
Ἡμῶν. Τὴ ΟΥ, θη, σι ροῦ- 

βου, ὑμῶν. 
Πλεῖστ᾽ ἄν (55. Ατιρ. ΟἹ. ῬΑ]. 

Βερ. Ναῖ, ᾧγ. 1. Τιαὰν, Ψιμα, 
ΜΜοβαι. πὶ. ΑΥὐ. ΟἸν, δ. ΒΥ, 
ΑἸὰ, ΕἸοΥ. Β85. 
Βεκκ. να]ροὸ 5116 ἄν. Οἵ. ποῖ. 
Η. 1ι. πλεῖστον ἄν, ᾳιοὰ ἴῃ ΟΙ. 
εχ εμιθηα. 6ϑῖ, 

ϑ0}0]. Ηδδοκ. 

Εἴδη. ΟἹ. ἤδη. Βαγ, ΑἸ4, ἘἸΟΥ. 
Βα. εἴδῃ. 1ξ. δὲ εχ επιεπᾶ, (ΟἹ, 
εἰδὴ. 1. Μοβαι. τ. ΑΥὐ. 6", 
Ῥ8ῃ. ἡδύ. 

9. Δόγων. ΟἹ. λόγου, ἈΠ τη816, 
ΜΉΝ Σς Ψ, Ὁὲ ΞΟ, 

τάδε μᾶλλον. Ἐ, μᾶλλ. τάδε. 
Αὐτή Οε55. ΟἹ. ΡῬαᾳὶ], Τὶ, Ψαῖ, 

ΟΥ, Μοβᾷὰ, Βεκκ, Ψυϊσο (εἴ 
Ἠδβοῖϊ.) αὕτη. )6 Ῥαγτ, ΘΟ ἤ]τιι5 
1ασθ",. 

Τῶνδε 5. ν. 684. πδη. Β. 

8. Τῶν νῦν ἀκοῆς. Ἐ, ἀκοῆς 
τῶν νῦν. 

“Κρείσσων. Τιϑατ, Ὑιπα, τ, ΟἾΥ. 
δι. κρεῖσσον. 
ποτ - ἔχεε ΒΕΚΚ, Αμποοδᾷ, 

. 834, ὈΡῚ γα πολέμῳ. 
ἔφ οἱῶν κακοπαϑεῖ ἸηδΥΡ. ἃ]. 
τάδ. οἱ δα άῖιο καί ροϑί οἵων 1. 



74 ΘΘΥΚΥΔΙΖΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β. 

ὑπηκόῳ κατάμεμψιν ὡς οὐχ ὑπ ἀξίων ἄρχεται. 4. μετὰ 
μεγάλων δὲ σημείων, καὶ οὐ δή τοι ἀμάρτυρόν γε τὴν 
δύναμιν παρασχόμενοι, τοῖς τὸ νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα ϑαυ- 
μασϑησόμεϑα, καὶ οὐδὲν προςδεόμενοι οὔτε ᾿Θμήρου 182. 
ἐπαινέτου, οὔτε ὅςτις ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν 
δὲ ἔργων τὴν ὑπόνοιαν ἡ ἀλήϑεια βλάψει, ἀλλὰ πᾶσαν 
μὲν ϑάλασσαν καὶ γῆν ἐςβατὸν τῇ ἡμετέρᾳ τόλμῃ κατα- 
γαγχάσαντες γενέσϑαι, πανταχοῦ δὲ μνημεῖα κακῶν τξ 

κἀγαθῶν ἀΐδια ξυγκατοικίσαντες. 
5. Περὶ τοιαύτης οὖν πόλεως οἵδε τε γενναίως, δι- 

καιοῦντες μὴ ἀφαιρεϑῆναι αὐτὴν, μαχόμενοι ἐτελευτη- 

1. Μετὰ μεγάλων δὲ --- καὶ, οὐ -- ἀμάρτυρόν γε} μὴν ἐμο 
ἐστιν ὁ Θουκυδίδης μᾶλλον ἢ πάντες οἱ᾽ Δετικοί. -- 4, Οὔτε ὋὉμή- 
ου] ἀπὸ μέρους, τῶν πάντων ποιητῶν. [ὁ γὰρ Ὅμηρος πεποίηκε 

τὸν Μῆιενεσϑέα πάντων ἄριστα ἀνϑρώπων κοσμεῖν ἵππους τε καὶ 
ἄνδρας ὁπλίτας" καὶ δῆλον ὅτι τοῦτο σοφίας, περιουσίᾳ καὶ ἀρετῆς 
γίνεται. ἔν δὲ τῇ ̓ Οδυσσείᾳ πεποίηπε περὶ τῆς. ̓ ᾿ϑηνᾶς τῆς ϑεοῦ οὔ- 
τως᾿ Ἵκπετα, δ᾽ ἐς Μαραϑώνα καὶ εὐρυάγυιαν ᾿ϑήνην, καὶ τὰ ἑξῆς. 
ἅπερ καὶ αὐτὰ ἐγκώμιον τῆς πόλεως. (Κασασ. 40γ.}] --- 7. Καταναγ- 
μάσ. γενέσθαι) ᾿ἀπὰ κοινοῦ τὸ ϑαυμασϑησόμεϑα. -- 8. Κακῶν τε 
καγαϑῶν] κακῶν πρὸς τοὺς πάσχοντας. λέγει δὲ τὰ τρόπαια. --- 
10. Οἵδε] οἱ κείμενοι. (λ. 4ὖγ.} 

Ὥς, Ῥ4]. 11. Η. ἕως, ἴῃ 1. ἰά- 
ὨΊΘΗ 5. Υ. ἃ]. τηϑη. 79. ὦ 

ἄρχεται. Η. Κϑι. ἔρχεται; ἴῃ 

Ἡ. ἰδηιθῃ ἂρ 5. Ἐ0 ἃ]. τη8}. 

Θη16 6. γ66. πη81. ἱηξ, ν9Υ8. Β66'. 
(σ. ) οἵ σογγθοΐου οοά. Β85. 

ΑΥ. Ὁ. Ώδη. χαὶ ἀγ. 
᾿Δἴδια. Οα55. Ατιρ, Πὺ Και. ΒΡ. 

Κἀγαϑῶν. Ἐ. Ε, Μοβαι. πὶ. 

4. Οὐ δή τοι --- γε. Τη50]6π5 
ῬαγΠοαϊαγπμα,. σοηξοοίαϊία. Εχ- 
Βρθοίανϑυ!β οὐ δήπου -- γε. Ῥ΄ο 
)Ὲ αἰιῖθη Και. Ο.. πῖδ]α ΣΕΥ ἴῃ, 
δος ἰδηιθη γέ 5. ν. 

Ἔπεαι. 1ι. ἔπεισι. 
“δ ἔργων (455. Αι. Ο. Ἐ᾿ Ῥαὶ, 

σ, συ. Ὠ. ψεῖρο (Ηδδρῖ. Βε}κκ.) 
δ᾽ ἔργων. 

Τὴν ὑπόνοιαν, ἡ ἀλήϑεια. 
ἹΜοσαιι. ΑΥὐ, ἡ ὑπόνοια τὴν ἀλή-- 
ϑειαν. ΟἾγ, 8η. οἵ. ἧ- 

᾿Ἔςβατόν. ϑοϑοιπάϊπι ΡΥδθοθ- 
Ρία 1. Βιυιΐε, ΟΥ̓. τηᾶχ. Ρ. 2948. 
ϑάηοί. ὃ, οχβρθοϊανυβχὶβ ἐρβατήν. 
Αἱ νἱά. ποῖ, 

ἸΠανταχοῦ δέ. ΟΥν. παντ. τε. 
Κακῶν. Καλῶν Ο. Ἐ, ἴίθῃι οχ 

ἰδίᾳ, ῬΑ]. ἐδία, αἰτϑυιι στα ρε ἴδια 
Η. Ἰὰ Βδ6ρ. οἱ δς5. ἰδηγθι θα. 
ΤΊδῚ, διῃθη., πὰ πιᾶτρ. Βορ,, 
ἰηϊ, νϑυῦβ. δ ρ:ν Ορπΐγα ἴῃ  Δη. 
Υ66, ΟΟΥΥΘοΐοΥ δχ αἴδια Τϑοογαὶ 
ἐδίᾳ. 

ἸΞυγκατοικίσαντες. Ἐς τ, Τιϑμν. 
Ἑ. Ψψά. πὶ. Αν. Οἴγ, δὴ. ΑἸ, 
Β85. ξυγκατοικήσαντες. Επίδτ πὶ 
(ὐᾶ55. αογὔαβα βδοχϊρίιγα ψνϑειϑια 
δηλ ξαοίαπι ογαὶ ξυγκατοικί- 
σαντες. 

5. “Τοιαύτης. Ἀρρ. (4.) τῆς 
τοιαύτης, ΟΠ ἱπθρίθ. ἴοι, 
Ρ. 375. (46 χιιο Ἰοοοὺ δὰ. ποῖ.) 
ταύτης, 564 Ὀοαη. ἀντ: ων 
Οὖν οἵ. γαϊ. Η. 
“Μὴ ἀφαιρεθῆναι αὐτήν. Ε. 

αὖτ. μὴ ἀφαιρεϑ. 

ᾶ 
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ΕΤΟΣ ΑἍ. ΧΕΊΜΩΝ. ΚΕΦ. μβ- 7ὅ 
Ἁ 

δρῶ; καὶ τῶν ρὐηριλητμα πάντα τινὰ εἰκὸς ἐθέλειν ὑπὲρ 

αὐτῆς κάμνειν. “ 

(ψ. Ἔπαινος τῶν ἀποθανόντων αὐτῶν. Κεφ. μβ΄.) 

μβ΄. » 41ιὃ δὴ καὶ ἐμήκυνα τὰ περὶ τῆς πόλεως; δι- 

δασκαλίαν τε ποιούμενος μὴ περὶ ἴσου ἡμῖν εἶναι τὸν 
ἀγῶνα καὶ οἷς τῶνδε μηδὲν ὑπάρχει ὁμοίωρ, καὶ τὴν 
εὐλογίαν ἅμα ἐφ᾽ οἷς νῦν λέγω φανερὰν σημείοις κα-- 
ϑιστάς. 9, χαὶ εἴρηταν αὐτῆς τὰ μέγιστα: ἃ γὰρ τὴν 
πόλιν ὕμνησα, αἵ τῶνδε καὶ τῶν τοιῶνδε ἀρεταὶ ἐκό- 
ὅμησαν, καὶ οὐκ ἂν πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων ἰσόῤῥοπος, 
ὥςπερ τῶνδε, ὁ λόγος τῶν ἔργων φανείη. δοκεῖ δέ μοι 
δηλοῦν ἀνδρὸς ἀρετὴν, πρώτη τε μηνύουσα, καὶ τελευ- 
ταία βεβαιοῦσα, ἡ νῦν τῶνδε καταστροφή. 8. καὶ γὰρ 
τοῖς τἄλλα χείροαιν δίκανον τὴν ἐς τοὺς πολέμους ὑπὲρ 
τῆς πατρίδος ἀνδραγαθίαν προτίϑεασϑαι" ἀγαθῷ γὰρ κα- 
κὸν ἀφανίδαντες, κοινῶς μᾶλλον ὠφέλησαν, ἢ ἐκ τῶν 

ἰδίων ἔβλαψαν. 4. τῶνδε δὲ οὔτε πλούτῳ τις, τὴν ἔτι 

ειβ΄, 5. Οἷς] τοῖς Πελοποννησίοις. -- Τὴν εὐλογίαν] τὸν ἔπαι:- 
Ψψοῦ, τ- 6. Σημείοις καϑιστάς ἢ ἀπὸ κοινρῦ τὸ ἐμήκυνα. - . Καὶ 
εἴρηται αὐτοῖς τὰ μέγιστα! ἐπῃνέζησαν, δηλονότι. -τ Τὴν πόλιν] 
λείπει ἢ εἰς. --- 9. ᾿Ισύῤῥοπος 1 ἰσοστάσιος ; μὴ ὑπερβάλλων τὰ 
πράγματα. -- 11. ΙΠᾳώτη τε μηνύρυσα] τῇ τιμῇ. --- 12, Τῶνδε] 
τῶν ἀνϑρώπων. --- “Καταατροφή] ὃ ϑάνατος. -- 14. Προτίϑεσϑαι] 
προτιμᾶσθαι. (1. 40γ. δ ἐπε, Κακόν] οἷον κλοπὴν, μοιχείαν ; καὶ τὰ 
ροιάντρ; - 16. Ἐκ τῶν ἰδίων] ἁμαρτημάτων δηλονότι. 

Ολῃ. ΧΏΜΠ. Διὸ -- καϑιστάς. 
» Ὀ΄οη, ΗΔ]. Ρ. 47. [299. ] καὶ 
εἰ ὁ γεύονται οὕ οπ1. γοο, ὁμοίως." δ 
ὙΥΑ58 
“ή ἕο ΑΥ, 

ὉὉμαίως, καί. Οοἁ. Β858. ὁ ὁμοίωβ 
τε καί, 
ἅμα οι. Τ᾿. 
ᾧ. Αὐτῆς. Οδ55. ἃ γαϑπῃ, γθα, 

αγαθα ῬὈΥΪΟΥΘ βογίρειγα,, (, ΑΥ. 
χα, ΕἼοΥ, να, οἵ λδΥρ. ϑιθρ- 
Ομ 8010]. αὐτοῖς. Ὁ). αὖτοι, ἢ 5. 

οἱ 688. γιδῃ. ᾿ 
᾿Εκόσμησαν. Τ ὕμνηφαν, ΠΙΔΥΕ. 

684. Ὑηδῃ: ἐχόσμησον. ι 
ἸΠολλοῖς. Ε.. πολύς. 

᾿Δρετήν, Ὦ. ξωΐ,», 568 ξωή θγη- 
δι. εὖ ΠΔΥΡ. 8], Ὠϊᾶη. ἀρετὴν 
ξωή, βίοι Τ 5. 
᾿ Τὴν ἐς. Τήν ἂς, ατ. 
Πολέμους. Πολεμίους Ἰοροη- 

ἀμὴν οομἐροίῃιιις Ὁ}955., οὐ, Ρ. 
226., ᾳιποα δαπις ῬΙ δορί. Ηδες 
ΤΉΝ 5δθρ᾽βϑίπιθ οοπξαμη αὶ 
ἀοοοὲ οἰαίϊηι ο, 438, οὐ ποῖ. δᾶ 
ΠΗ, 
Τῆς πατρ. ΟἸγ, γῆς πατρ. 
Κοινῶς. Μαγε,᾿ ΕἸοτ. 

κοινῷ 
4, Πλαύτῳ (858. 

Ἐν Ῥαῖ, Η. ναὶ. Βθρ. 
ἢ,1. Β. Βαι. Αἰα, ΕἸοΥ. 

νι. 

Αι. ΟἹ, Ὁ, 
{Ὁ ΟΥ, 

Βδ5. 



76 ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 8. 

ἀπόλαυσιν προτιμήαας, ἐμαλακίσθη, οὔτε πενίας ἐλπίδι, 
ὡς κἀν ἔτι διαφυγὼν αὐτὴν πλουτήσειεν, ἀναβολὴν τοῦ 
δεινοῦ ἐποιήσατο" τὴν δὲ τῶν ἐναντίων τιμωρίαν πο- 
δεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες, καὶ χινδύνων ἅμα τόνδε 194. 
κάλλιστον νομίσαντες, ἐβουλήϑησαν μετ᾽ αὐτοῦ τοὺς μὲν ὃ 
τιμωρεῖσθαι, τῶν δὲ ἐφίεσθαι, ἐλπίδι μὲν τὸ ἀφανὲς 

- ͵ , , “2, Η ι »ὝἫοἧ»» τοῦ κατορθώσειν ἐπιτρέψαντες, ἔργῳ δὲ περὶ τοῦ ἤδη 
ὁρωμένου σφίσιν αὐτοῖς ἀξιοῦντες πεποιϑέναι" καὶ ἐν 
αὐτῷ τὸ ἀμύνεσθαι χαὶ παϑεῖν μᾶλλον ἡγησάμενοι, ἢ 

Β΄. δ , ’ , ᾿ ΟΥ̓ - , », 

τὸ ἐνδόντες σώξεσϑαι, τὸ μὲν αἰσχρὸν τοῦ λόγου ἔφυ- 

γον, τὸ δ᾽ ἔργον τῷ σώματι ὑπέμειναν, καὶ δι᾽ ἐλαχί- 

2. Τοῦ δεινοῦ τοῦ τιμωρεῖσθαι τοὺς ἐναντίους. -- 5. Μετ᾿ 
αὐτοῦ] τοῦ κινδύνου. - 6. Τῶνδε] τῶν ἀρετῶν. -- ᾿Ελπίδι μὲν 
τὸ ἀφανὲς --- ἐπιτρέῳ. τουτέατιν, εὐέλπιδες γενόμενοι ὅτι νικής- 
σοῦυσι. -- τς ᾿Επιτρέψαντες) δόντες. (2. 4υγ.) - ὃ. Καὶ ἐν αὐτῷ] 
τῷ ἔργῳ, (λ. 40γ. ) -- 9. Μᾶλλον] ἀντὶ τοῦ κρεῖασον. ( Βασ.) -- 
᾿Ἡγησάμενοι) ἀπὸ κοινοῦ τὸ κάλλιστον. (2. 4γ.} --- 10. Τὸ μὲν 
αἰσχρὸν τοῦ λόγου] τὸ ὀνειδίξεσϑαι ὡς δειλοὶ, ἕν ἀκοῦσαι δειλοί, 
(Βαα.})1 [τὸ ἃὲ ἔργον, τὸ ἀποθανεῖν. (λ. 40γ.}} --- 11. Καὶ δι᾿ 

γηᾶΥσ, ϑίθρἢ. Ηδδοκ. Ὑιϊσαΐιιπι ὑφίεσθαι. ἮοςΞ ἀφίεσϑαι Ἰεδεη- 
πλούτῳ ἰθιῆθύο χονοοανὶὶ ΒΟΚΚ. ἀϊπὶ 6556 σομπιθοϊμλιβ ἴῃ Ο}085. 
ΤΠ αἴίνιι 40 βρεοίες αὐ οἸαγῖια οὐἱτεὲ. ΟἿ. ποῖ. 

ἸμιοΠραίιτ, νἴγρϊα ροὸὲ τίξ πχεποιϑέναι. Ε. πεπιϑέναι, οἐ 
,.εἰ προτιμήσας ἱπ ἰδ ΥΡι Πλιῖ5, ξ. 1 αἷ. πιδῃ. ν 

Ἔτι ἀθ. Οδ55. οἵ τὰ. ἀργαβα 
βοτῖριὶ, Εἰΐδηι ἴῃ Απρ. ἀα]είτμ. 
Ἑ. «ξἰς ἔτι. 

Τὸ ἀμύνεσθαι Ατιρ. ΤΕ. Η. 6. 
αν. ἃ ΡΥ. τηδῃν ( ἀδῖν ἐθ δῆλαι 
εὐιθ. τῷ ἀμύν.) Ὦ. 1. Ε- της 

Ὡς. Μοβαχι. οὐκ ὡς, 56 ὡς 
ἃ. ΠΊ8η. Υρ6. 

Κἄν. Ῥ απ. ἄν. ἴῃ πιᾶτρ. ΑἸά, 
ψίη, οὐκ ἄν, 

Τὴν δὲ -- ἀπηλλάγησαν. . Ὠΐοπ, 
ΗΑ]. ρ. 196. [δ06.. Βεἰ5ῖ.] “ 
Ὑν 455. 

Τιμωρίαν. Ματρ. ΕἸον. Ὑπ, 
σωτηρίαν. 

“αὐτῶν. Ώαη. αὑτῶν. 
᾿Ἐβουληϑησαν Οβ55. Αἰτιρ. Ἐ, 

Ρᾳ]. τ. Καῖ, Βορ, (6.) οοἁ. Β85. 
Ον. [μ4ιΚ. τὰ, Πίοι. Ηφεςκ. ΒΕΚΚ. 
ψυϊσο 28. Αἱ νἱὰᾶ, 1. 1. ». 2996. 

Μετ᾿ αὐτοῦ οπι. Ὠΐοι. ΗΔ]. 
ΨΙά. ποῖ, 

᾿Εφίεαϑαι. Τὰς. ἐφικέσθαι, 
δριιά ΐοη. Ηα]. οοὰ. Ἀθρ. 9. 

8080]. Βοίκ, ψα]ρο τῷ ἀμύνα- 
σϑαι. Οὗ, ποῖ, Τὸ Ῥυδεθοὶ οἰΐαμι 
ψαῖ, δὲ ϑίερῃ. 23.. ἐχύν κτλ 
διιΐοηι (8455. ΒΕ, Ἴλιον. ΑΥ. ΟΒτ. 
1) δ. Βαν. Αἰά, ΒΊΟΥ. Β85. 8τορῃ. 
1. Ηδδοκ, ̓  οἶδ Ποῖ. , 4αϊ 1η- 
δΌΡΘΥ παΐ δὲ αὐτῷ οπι. οὐ μαβρρεῖ 
τη ταπι ἐν τῷ ἀμύνεσϑαι. 

Ἢ τό Οδ5-. Αἰιρ. 1. γαξ, Βορ. 
Οτ. 8 ρυ- τη8ῃ. ἴθι Τα}; Πι. 
ϑέθρ}). 9, ΒΕΚκ, Ῥοβὲ ϑίθρῃ. 9. 
εα ΟΟ.1]. πβαιθ ἢ τῷ, Οοιι}. εἰ 
Ἡδδοῖς. ἤ τῳ. Νἱα. ποῖ. 

“Ζώξεσϑαι. Οὐ ῬᾺ]. μὶς τιν, 
σῴξ. Νν]ά. ἀθ Ατι, οὐ, δρ. μος. 
ς, 12, 

Καὶ δι᾿ --- ἀπηλλάγησαν ομιϊ. 
Ραᾳ]. 
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ὅτου καιροῦ τύχης ἅμα ἀκμῇ τῆς δόξης μᾶλλον ἢ τοῦ 
δέους ἀπηλλάγησαν. “ 

(δ΄. Παρόρμηδις τῶν λοιπῶν», ζηλῶσαι ἐκείνους. Κεφ. μγ΄.) 

μγ΄. ν»ὄ Καὶ οἵδε μὲν προςηκόντως τῇ πόλει τοιοίδε 
ἐγένοντο" τοὺς δὲ λοιποὺς χρὴ ἀσφαλεστέραν μὲν εὔχε- 

ὅ σϑαι, ἀτολμοτέραν δὲ μηδὲν ἀξιοῦν τὴν ἐς τοὺς πολε- 
ἰοὺς διάνοιαν ἔχειν, σκοποῦντας μὴ λόγῳ μόνῳ τὴν 
ὠφέλειαν, (ἣν ἄν τις πρὸς οὐδὲν χεῖρον αὐτοὺς ὑμᾶς 
εἰδότας μηκύνοι, λέγων ὅσα ἐν τῷ τοὺς πολεμίους ἀμύ- 
νεσϑαν ἀγαθὰ ἔνεστιν.) ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῆς πόλεως 

10 δύναμιν καϑ΄ ἡμέραν ἔργῳ ϑεωμένους, καὶ ἐραστὰς γι- 
Υ κι - ᾿ ΘΡ Ὁ “᾿ ς -“ Ψ Υ͂ 35 γνομένους αὐτῆς, καὶ ὅτ᾽ ἂν ὑμῖν μεγάλη δόξῃ εἶναι, 

ἐνθυμουμένους ὅτι τολμῶντες, καὶ γιγνώσχοντες τὰ 
δέοντα, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις αἰσχυνόμενοι ἄνδρες αὐτὰ ᾽ ζ 

ἐλαχίστου καιροῦ τύχης] τύχην ἀεὶ ὃ Θουκυδίδης καλεῖ τὸν πόλε- 
ἕιον. ἀκμάζοντες, φησὶν; ἐν εὐδοξίᾳ, καὶ οὐχὶ δειζίᾳ ἀπέϑανον. --- 
Καὶ δι᾽ ἐλαχ. πανροῦ - ἀπηλλάγησαν] καὶ ἐν βραχεῖ “παιρῷ 7, φη"- 
οὶν. ἀπηλλάγησαν τὴν σφαγὴν δεξάμενοι, ἀκμαζούσης ἐν αὐτοῖς ἔτε 
τῆς δύξης; καὶ ἐλπίδος τοῦ νικῆσαι» μᾶλλον ἢ τοῦ δέους. καὶ τοῦ 
φυγεῖν" ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ ἀκμάζοντος. 

ιγ΄. 6. “Πόγῳ μόνῳ] τῷ παρ᾽ ἐμοῦ λόγῳ. (“40γ. Χ τ, Οὐδὲν 
χεῖρον] ἐμοῦ οὐδὲν χεῖρον. (40γ. ) - 10. Καὶ ἐραστὰς γιγνομένους 
αὐτῆς], ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀτολμοτέραν δὲ μηδὲν ἀξιοῦν. --- 11. “Ζόξῃ 
εἶναι} ἡ πόλις δηλονότι. (λ. Αὐγ.) πρός ὦ «ἰσχυνόμενοι ] “ Ὅμηρος- 
“ἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται. ( 40γ.) --- "Ανὃδρες] 
ἀνδρεῖοι. --- ἀὐτά τὰ μεγάλα δηλονότι. 

Ὁ λν. ΧΙΠΙΙ. ρα δην καὶ δέ, 
“1 οται. ΟΥ- 

Πολεμίους. ΑΥ. ὉΠΣ. ῬαΣ. ὅτ0- 
λέμους. ΄ 

“ΜἩόνῳ. Οοᾶ. Βε5. μόνον. 
Ὠφέλειαν. ῬᾺ]. 10, αῖ, ὥφε- 

λίαν, ἴῃ ῬΑ]. ΟΟΥΥ, Υεο. χηδῃ. 
ΨΙὰ. ἀ6 Αχὶ, οὐἱῖ, ΔΡ. Τα. ο, 19, 

Ὀὐδὲν. χεῖρον αὐτούς. Ὀοά. 
Β85. ἃ οουσ, αὐτοὺς οὐδὲν χεῖρ. 
᾿Μηκύνοι. Ηἶπο τι5αῖι δα τὴν 

τῆς 'πόλ. Ἰασύηα ἴῃ 1. ἴπ χιᾶυρ. 
6]. τηϑη. χροΐ. 
᾿Πόλεως. Ο. πολέμου. 
Θεωμένουρ. Ῥαϊ. ϑεμένουξ. 1. 

γιγνομένους, ἣν 8. Ὁυς 4]. Πη8}, 
8). γιγνομένην. 

Γιγνομένους. ὅτ. γενομ. (Ε. 
Ἀν, Οἰγ, Π 81. γεῦομ.) 

“Ὅτ᾽ ἄν. Οτ. ὅταν μέν. 

“Ενϑυμουμένους. Ῥταδοοᾶοηϊ 
ὑμῖν ἴὰ Θυσόύθπι ἰη ἀτπιοῖι5 ΘίΈ ἢ. 
ΟοΟηΐΥα 1158, [ΌΠΊΘΥΘ ΘΌΤΙ ρεουδξ 
ἐνθυμουμένοις, αιοὰ « Ὠπκ. 
ΤΠΌ 15 ΘΟΥΥΟΧΙΣ Οοὐἱϊ, 1π Απιρ', 
6 ΡΥ. πῖδη. ἐνθυμούμενος, 56ἀ 
ΣΠΔΏ115 τος, ἀσσοπίπι 10 δηΐ6- 
Ῥϑπεῖε, ἀο]ονὴ οἱ Ὁ ἱπ δῦ πιιῖα- 
νἱῖ, ᾿Ενϑυμούμενος εοἰΐαμα [{. Καῖ. 

Ἡ. Ὁ., ἄπο ρμοβίοτίοσες οὐ 

8, Ὃς. , 

Ἴάνδρες Ὁπ|. 1. 
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ἐπτήδαντο, καὶ ὁπότε καὶ πείϑᾳ τοὺ ἐριλρενμνικς οὔκουν 
καὶ τὴν πόλιν γ8 τῆς σφετέρας ἀρετῆς ἀξιοῦντες στερί-. 

ὄκειν, κάλλιστον δὲ ἔρανον αὐτῇ προϊέμενοι. 2. χοινῇ 

γὰρ τὰ σώματα διδόντες, ἰδίᾳ τὸν ἀγήρων ἔπαινον ἐλξίμ- 
βανον, καὶ τὸν τάφον ἐπισημότατον, οὐκ ἐν ᾧ κεῖνται ὅ 

μᾶλλον, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ ἡ δόξα αὐτῶν παρὰ τῷ ἐντυχόντιὶ 
ἀεὶ καὶ λόγου καὶ ἔργου καιρῷ ἀείμνηστος καταλείπεται. 
8. ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στη- 
λῶν μόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ σημαίνει ἐπιγραφὴ, ἀλλὰ καὶ 1925 
ἐν τῇ μὴ προρηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ᾽ ἑκάστῳ τῆς 10 
ψνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται. 4. οὗς νῦν 
ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὔδαιμον, τὸ ἐλεύϑερον, τὸ 
δὲ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες, μὴ περιορᾶσϑε τοὺς 

1. Πείρῳ του] δοκιμῇ πολέμου. (1. 40γ.) --- “Σφαλείησαν ἢ ἀπὸ 
χοινὸῦ τὸ Ἐνϑυμούμενοι: -- 8. Κάλλιστον δὲ ἔραωνΌν] καλλίστην 
συνειςφοράν. (1. Κασσ. 4υγ.) -- Προϊέμενοι] διδόντες. ἀπὸ κοινοῦ 
τὸ ἐκτήσαντο αὐτά. (1. Καόσ.) --- Κοινῇ γὰρ] γνώμῃ δηλονότι. (ἂ 
“ὐγ. )-- 4, Τὰ σώματα διδόντες ] εἰς πόλεμον δηλονῦτι. (4. 4γ.) 
--- 9. Σημαίνει παριστᾷ. (λ. 410γ. ) --- 10. Ἔν τῇ μὴ προςηϊούσῃ]) 
γῇ δηλονότι. - 15. Καὶ τὸ εὔδαιμον ἘΞ πὸ εὐ. πρίν. ἃ ἕπεται γὰρ 
εὐψυχίᾳ μὲν ἡ ἐλευθερία, ταύτῃ δὲ ἡ εὐδαιμονία, καὶ ὃ “μακάριος 
βίος καὶ [ὃ] σπουδαῖος. [Ὅμηρος " πβρμῶυ γάφ τ᾽ ἀρετῆς ἀποαίξ 
νυται: ἘΠΕ )] 

Πείρᾳ. ΟΥ. πεῖρα. Πᾶσα γῆ. Ὅδι. πᾶσα ἡ γῆ: 
Οὔπουν. ΟΥ. οὐκοῦνι 
Στερίσπειν. 1. διδάσκειν, γπδΥξ: 

8]. 1η8Π. στερίσκ. 
Αὐτῆς ΟΥ̓Ες 1). Ἵν τάς ΑὙὐΝΟΝ, 

Τὴ δὴ. αὐτοί, ΡῬοβίσθυμιιβ ΤΠ Θαι 
γθο. πᾶμ. αὐτῇ. 

Προϊέμενοι. Ἐπ. προέμενοι, 
γ06. πᾶ). προϊέμι. 

“ ὥ, ᾿ἡγήρων. Βερ, (6. ) Ηυ σε. 
δῖα. Τιιβ. ἀγήρω. »» ἀγήρων ὁ 
Τίιο. Ῥο]λιχ 11, 14.“ γν 458. 
.9 ϑασί δὲ βοτίρίιγα. αἰΐαπὶ ἱπῆγα 
οϑρ. 44.“ ὉΥΚ. ὍΓ. 1. 1. Ρ. 990. 
᾿Ελάμβανον. Ὠ. ἔλαβον. 
ἀλη. Τϑαν, Ἐ, ΑΥ. Ωγ... Ώδη,: 

τῆατα, διθρἃ. ἤ. ΑἹ να. Μδίμι 
δ 455. Ὁ. {Πππππ τῖ8 οαὶ [ἐν 
Ἢ δόξα. Ἢ ἃ τεῦ, πλδμ. 111α, 

1 Ῥαΐ. 
8. ᾿ἀνδρῶν --- τάφος. 

ϑέριιβ ᾿. 614. ““ ὙΥΑϑὃ. 
..,γ ϑῖο-- 

Οἰιοα τουιθγθ ργοθαὶ Ποραθυϊθίη: 
αα ϑθορῃ. Οφά. 60], Ρ. 883. 

Μόνον. Τίϑατν. ΠΟΤᾺ 86. θ)ἃ5: 
πᾶγο. ϑίθρι, μόνων. (ῬΑΥΠ ΘΕ 
βου ρίαγα Πιοειαϊγαταῦ 1... 89. 
Πὴ.}: 

Οἰὐκείᾳ. Ἄδα. (6.) Η. οὐκέῳ. 
Σημαίνει. Βὸρ. (2) ἐπιση: 

μαίνει. 
᾿Ἐπιγραφή. 1, ΝἸηα. ἐπιγραφῇ. 

- Τῇ μή. Ὁ. μή 5.ν. αὰτ. γΊπαι 

τιμῇ. 
4. Νῦν ἀδ, ΟἾγ. 
Ἱφμεῖς. ον. Ὁ. Ε. τ. ἡμεῖβ.: 
Τὸ δὲ ἐλεύϑ. “4έ οχα. Ο. 
ΠΙΠὴ περιορᾶσϑε τοὺβ πολ. κινδὶ 
ΤΟΙ. Μᾶδρ. ἴῃ περεορῶ δχΧ ἢ, 
1, οβίθπαϊε περιορᾶσϑαι Θοἔίαμπι 
δοςν ἃ 5ὲ ΘΟ. Π ΟδΊ1Οη 6 αἸοΐ ΡΥῸ κα- 
ταφρονῶ. [οἷν 1. 1. Ρ. 188.1] δεὰ 
βεγρθγαῶι ἀρι ὁπ δαϊτιῦ πεν 
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πολεμικοὺς κινδύνους. 5. οὐ γὰρ οὗ κακοπραγοῦντες δι-᾿ 
καιότερον ἀφειδοῖεν ὧν τοῦ βίου, οἷς ἐλπὶς οὐκ ἔστ᾽ ἀγα- 
ϑοῦ, ἀλλ οἷς ἡ ἐνάντία μεταβολὴ ἐν τῷ ξῇν ἔτι κινδυ- 
ψεύεται, καὶ ἐν οἷς μάλιότα μεγάλα τὰ διαφέροντα, 

δ ἦν τι πταίσωσιν. 6. ἀλγεινοτέρα γὰῤ ἀνδρί γε φρόνη- 
μα ἔχοντι ἡ ὁ ἐν τῷ μετὰ τοῦ ᾧ μαλακισϑῆναι κάκω- 
σιρ, ἢ ὁ μετὰ ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἅμα γιγνόμε- 
Φος ἀναίσθητος ϑάνατος. “" 

{έ, Παραμυϑδϑία τῶν περιγενομένων (κεῷ. μδ΄. με΄.}, αα΄. τῶν το- 

πέων τῶν τε ἔξι ἀκμαζόντων καὶ τῶν παρηβηκότων.) 
; ᾿, ᾿ » Ἶ .»»: ᾿ ὧν Φ, ἢ 

μθ΄... Διόπερ καὶ τοὺς τῶνδε νῦν τοχέας, ὅσοι πά- 
᾿λῦ φεστε, οὐκ ὀλοφύρομαι μᾶλλον, ἢ παραμυϑήσομαι. ἐν 

1. Οὐ γὰρ οὲ καποπραγοῦντεξ --- ---ἸἾἸ “τὸ φόημα παράδοξον, 
καὶ ἐναντίον τῇ ποιῇ συνηθείᾳ" 
ϑήπκας; φησὶ, 

Θέογνις γὰρ; ὁ ποιήσας τὰς ὑπο: 
Χρὴ πενίην φεύγοντα καὶ ἐς μεγαπήτεα πόντον Ῥί- 

σττειν καὶ πετρῶν; Κῦρνε, κατ ἠἡλιβάτων. τούτῳ οὖν ἐναντίως ὃ 
ΤΙερικλῆς ἀποφαίνεται. καὶ σκύπει τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἑρμηνείας, 
ὅτι καὶ τῆς εἰρημένης τοῦ Θεόγνιδος ὑποϑήκης λανϑανόντως ἐμνή- 
σϑη, καὶ ἤνίξατο, εἰπὼν τὸ δικαιότερον. τὸ γὰρ δικαιότερον συγ- 
πρίσεως ἔμφασιν ἔχει. - 8. ᾿Ἀναίσϑητος προςοϑεὶς τὸ ἀναίσϑητοᾷ 
ἐποίησεν ἐγκώμιον καὶ ἔπαινον τοῦ ϑανάτοὺ., 

οιορᾶσϑαι.““ ὍΠΚ. Περισρᾶ- 
σάγαι εἰϊάατι Ε΄ Η. Ἐ. 

8, Ζιπαιότερον. Ο. δικαιότερον" 
᾿Ἔσει Τϑυγ. Ἐ,. ἤν. ΑΥ. ΟΠτν 
ἔσει ἘΕ᾿ χαυιβεϊηνὴξ αἰΐαιιθ οἱ 
ξουιαϑβϑὶβ ἤῸπ ἔδγθημάτιβ πὶ πὸ 
γοσαραϊο δρᾶ ΤΉ. τιβὰὰβ ἃρο- 
βιτορΗΐ. ἴ)απ. ᾿ἰηνέγβο ὈΣΟΙΠῸ 
οὐκ ἔστιν ἐλπίς. ἡ 

πταίσωσιν. ΟΥ. πταίωσιν. 
6. ᾿Δλγεινοτέρα --- ϑάνατοξ, 

γ) ϑιορϑθιιβ ". 88, [Ρ1Ὶ γέ οπὶ. 
φοα. Α.}“ ὙΡΑ55.. 
Ἔν τῷ μετὰ τοῦ μα. Τιοοιιὰ 

ὉΙΓΗΟΙ ΠΣ η18 εἴ σι δρεοίιι5, Ἔν τῷ, 
4ιοα 810}. δαΐεξ. οπι.; ἀθ] δ υὶ ἐνΐϑ- 
βρυιιη Βυρθάονν 5 οἱ ΟΟΘΙ]οχῖ5 
Δοῖξ, ΡἈ11011, Ἰούαος, 1, 9. Ἀ. 
14. ΝΟ ταῖπὶ Ἰααεξ, αιιᾶς δἱξ 
ἸΠυτι βϑηἐθηϊία ; εθα Ἰοξις 10": 
ἘΠῚ 688 δυρνόητοξ. “ ὈῦΚ, Ἐν 
τῷ Ροϑὶ μετὰ τοῦ ςοἸοοαπὶ ΤῸ. 
Ἐ, ντπαν τι, Αὐν ΟὨγχ, ἢ)8η. εἰ 

δεο). ποᾶ. ΑΕ τῷ δηι ΑἈΡΥΘΘΟΙ, 
βου ρϑοσιιηΐ Θοιι]: βΊ ΒΈΚκ, ἥετὰ 
τοῦ οταϊτοη ἀτιπ Ὁ Θ:ιϑιιδυιιηὶ Τ 18. 

ΘοΒΠΘΙ4, δα Χοη. ΑπαρΡ. ΠῚ, 9, 
892. εἰ Ηδδοῖκ., φιιὶ τὰποὴβ 1] 1510: 
υὺτππαπθ ἀδΐθμάθσθ σομδίῃτ 
Κτιὰρ. δὰ Ὀϊοῖι Ηἰεἱοσίορυ. Ρ: 
δ1ο. Μία, τοὶ, Ἐν τῷ μετὰ τὸ 
μιαλ. δ]Ἰχπϑη 0 ΡΙδουῖ Ηδγηηδη: 
ὯΟ, διοά [1ἰδῖο ΟΡδοΙΣ 15. νἱ" 
αδίαγ. 
ψ: ̓ Ελπίδος ἅμα. Ὥκπη,. ἐλπίδαὰ 
κακώσις ἅμα. ᾿ 
“Ἅμα γιγνόμ.., ἀναίσϑ. Τιδαγ, 

Ἐ. Ατ. Οἶγ. «ἅμα τε γιγν. καὶ 
ἀναίσϑ'. Τ)8:ι. ἄμα τε γιγν. ἀναίσϑῶι 
γίηα, Βάγ. δα, Β45. ἅμα γιγνι 
καὶ ἀναίσϑ. 

ΟκρΡ. ΧΙΙΝ. μιόπερ --- ὅτὰ3 
ραμυϑήσομαι. ..Ὁϊοη. ΗΑ], Ὁ. 4: 
[397. Ἀεῖ5Κ.1.. νΥΑ58. 
“Πάρεστε. οτ. πάριδτξ. 
᾿Ολοφύρομαι. Οδ85. ὀλοφυρῶώ: 
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᾿ πολυτρόποις γὰρ ξυμφοραῖς ἐπίστανται τραφέντες, τὸ 
δ᾽ εὐτυχὲς, οἱ ἂν τῆς εὐπρεπεστάτης λάχωσιν, ὥςπερ 
οἵδε μὲν νῦν, τελευτῆς, ὑμεῖς δὲ, λύπης, καὶ οἷς ἐνευ- 
δαιμονῆδαί τε ὃ βίος ὁμοίως καὶ ἐντελευτῆσαι ξυνεμε- 
τρήϑη. 2. χαλεπὸν μὲν οὖν οἶδα πείϑειν ὃν, ὧν καὶ πολ- ὅ 
λάκις ἕξετε ὑπομνήματα ἐν ἄλλων εὐτυχίαις, αἷς ποτὲ 
καὶ αὐτοὶ ἠγάλλεσϑε" καὶ λύπη οὐχ ὧν ἄν τις μὴ πει- 
ρασάμενος ἀγαϑῶν στερίσκηται, ἀλλ᾽ οὗ ἂν ἐθὲς γενό- 
μενος ἀφαιρεϑῇ. 8. καρτερεῖν δὲ χρὴ καὶ ἄλλων παΐί- 
δων ἐλπίδι, οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖσϑαι. ἰδίᾳ 

Ὑ γάρ τε -ἴ τῶν οὐκ ὄντων λήϑη οἵ ἐπιγιγνόμενοί τισιν 
10 

μδ΄. Ἵ: ᾿Επίστανται τραφέντες] οὐχ οἱ τελευτήσαντες, ἀλλ᾽ οἱ 
περιόντες αὐτῶν γονεῖς. --- 8. Οἷς] λείπει τὸ ἐν ἐκείνοις. (Καῦσσ. 
“4υγ.) -- ᾿Ενευδαιμονῆσαι ---Ἰ τουτέστιν ἐν εὐδαιμονίᾳ καὶ ξῆσαι καὲ 
τελευτῆσαι. --- 6. Εὐτυχίαις] τουτέστι τοῖς τέκνοις. --- 8. ᾿Εϑὰς γι" 
φψόμενος ] ἐξ ἔϑους ἀπολαύων. (1. 40γ.) -- 10, Ἰδίᾳ] γράφεται 
ἡδεῖα" τουτέστι γλυκεῖα ἡ λήϑη τῶν ἀπελθόντων τέκνων εἰ ἐπιγεν- 
γηϑέντες γίνονται παῖδες. (Βασ. π᾿: Οὐκ ὄντων] τῶν τεϑνη- 
κότων. (λ. 40γ.) 

πὸι. Ματῦσ. ΕἸΟΥ. Μη, ,ς ζοτΐ. ταϊϊοηθτι ποτ Παριίατο ἀοσοὲ 
ὀλοφυροῦμα:ι."ς Αἱ νἱα, ποῖ, 

᾿Επίόστανται. Μαγρ. ΕἸοΥ. Ψ]π. 
»οἵοτί, ἐπίστασϑε.““ ΑἹ Ηϊο το- 
ῬΘη5 γϑαϊετ5. ἃ. 5βδοιιη4α ΡΟΥΒΟμἃ 
δα ἐογιίαπι δὲ ἀθίηα συγβιι5 δὰ 
5θοιπ ἄϑη ρα Πιπα βουϊρῖο- 
ὙΘΠῚ ΠΟΙ ροίθβὲ οἴβπάογθ. Ὑ]α, 
ΤΡ 4 5.278: : 

Τραφέντες. 1. στραφέντες; 
τπδΥρ. 4], πᾶ. τραφ. 

Νῦν οὐ. ΟἹ. (ΟΠ γ.3) Ατν, οἵ 
δηΐθ μέν οοἸ]οοαὶ ΟΥ̓... απο οἵδε 
τηᾶΥ. δΊΘΡ]:, 
“Καὶ οἷς. Απὶθ ΘΟΕ]. καὶ ἐν 

οἷς, 564 ἐν οἴῃ. (855. Δπρ. ΟἹ: 
Ῥα]. Ἀδσ, οοὔ. Βα5. Οὐ. Ατ. Οἢγ. 
Ῥη. δὲ Ρᾶδσγ. δἴχῃθ Π0,.. τὖὖὸ νὴ- 
ἄδειγ, οπιῆθβ. Ἢ οἷς οομϊθοὶξ 
Ἡέοτα. δα ]ρ, Ὁ. 711. Αἱ νἱᾶ, 
χιοῦ,. 

᾿Εντελευτῆδαι. Ἔκ ρ. τελευτ. 
“9, ΘΙ βί5. οἱθρδηΐου ΕΥ0 ἐντε-- 
λευτῆσαι σοηϊϊοῖς ἐνευτελευτῆ- 
σαι. ΟΟΥΤῚ. Ὁ ποῖ, δδὰ 
οομο μη] ταίθ πὶ δα ΐθπι πο Πλιι- 

ΠΙπαονπὶ δαποίδιϊο δὰ ΠΠ7, 12. 
ἈΝ μή. Μή 5. ν. 41]. γηᾶπ. Ο, 
Πειρασάμενος. 85, Ατιρ, α, 

Τι, γὰϊ, Η. ΟΥ, Ταῖς πα: Δὲ 
ΟἸιγ. Βετ. ΑἸὰ, ΕἸοΥ. Βα. πειρα-- 
σόμενος, αιιοα τη816 σοιππηθη δὲ 
Βεηθά, [ἢ τπᾶυϑ. οοα, Β85. 0 
δπίθηαῦ, δουρί. πειραϑ είς. 

Οὗ. Μαγφξ. οοά. Β85. ὧν. Οἷσ 
ποῖ ΘΡι15. ὙἹά, 1. 1. ρ. 98. 
᾿ἀφαιρεϑῇ Τμαιῦ, Ψ πα. τ. ΑΥῚ 

ΟἾγ.; χυοα ἴῃ Ο55, οὐδε, ἃ πὸ- 
Ἀ͵ὲ5 σοπηηιθη ἀδίιι γθοθρὶν ΒΘΚΚ, 
Ιπ νυϊρσαῖο ἀφαιρεϑείη ἀδἔεη- 
ἄθημαο αὐριίαιιν Ἡδοκθ, ΟΣ, ἵν 
1. ». 148. 

8. Χρή 5. γ. Ὁ. 
Ἔτι. Ὑπά, ἔστι. 
᾿Ιδίᾳ. 86}0]. οοὐ. Β4ξ5, πιθηῖο- 

ταὶ βουριαγ δ ἡδεῖα. 
Γάρ τε 55. Αιισ. Ο, Ἐ᾿. Τὸ, 

ψεὶ. Ἡ: Βδδ, ἀν} Οὐ ΕΙΣ 
1 ἀαγ. Εἰ. ΑΥ̓͂, ἕδμν. ΒοΚΚ, ΟΡ. 
τοῦ διισίου ταῦ )οιι5 ἢ ΟἹ εϊηγ5. Χ6- 
Ῥυξπασο, σιΠροὸ (6ὲ Ηδδσκ,) τὲ 
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ἔσονται, καὶ τῇ πόλει διχόϑεν, ἔκ τε τοῦ μὴ ἐρημοῦ- 
όϑαι, καὶ ἀσφαλείᾳ. ξυνοίσει" οὐ γὰρ οἷόν τὸ ἴσον τι 
ἢ δίκαιον βουλεύεσϑαν οὗ ἂν μὴ καὶ παῖδας ἐκ τοῦ 

. ὁμοίου παραβαλλόμενοι κινδυνεύωσιν. 4. ὅσοι δ᾽ αὖ πα- 
ρηβήκατε, τόν τῷ πλείονα κέρδος, ὃν εὐτυχεῖτε, βίον 
ἡγεῖσϑε, καὶ τόνδε βραχὺν ἔσεσϑαι, καὶ τῇ τῶνδε εὐ- 
κλείᾳ κουφίξεσϑε. τὸ γὰρ φιλότιμον ἀγήρων μόνον, καὶ 
οὐκ ἐν τῷ ἀχρείῳ τῆς ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥςπερ τινές 
φαόι, μᾶλλον τέρπει, ἀλλὰ τὸ τιμᾶσϑαι. ““ 

ά. Τ]αραβαλλόμενοι εἰςφέροντες. --- ΠΤαρηβήκατε] γεγηράπατε. 
(1. 40γ.) --- 8. Ἔν τῷ ἀχρείῳ ) τῷ γήρᾳ δηλονότι. --- Τὸ κερδαί- 
γειν  φιλάργυροι γὰρ οἱ γέροντες. 

γάρ, 4πὶ 58Π8 τιδίἑαίτι5 οτο δϑῦ, 
αιθαλ βουϊρίοῦ 1ἄθοὸ γϑὶηιιΐ556 
νΙΘΘΙΩΥ, αὐ τέ ποὴ δα βοϊπηι 
ἐδίᾳ,, 5868 δὰ ἐοΐδην δϑηΐθη δπι 
ἐδίᾳ τε --- ἔδονται ρῬεγϊτίηοσα ἀ6-- 
ΟἸαγαγοῖ, Ῥα]. τὶ γάρ. 
“ήϑη 5. ν. 81, πιδη. Ἦ. 
Οἱ ἐπιγιγνόμ. Ὁ. οἷς ἐπιγιγν. 
Ἔκ τε. Τέ 46. Βιορ. (6.) 
᾿Δσφαλείᾳ. Υἱπα. ἀσφαλεία. 
ἐΞυνοίσει (855. Απρ. (μ1ς ἃ ΡΥ. 

τλδι,}) ΟἹ]. Ο. Ἐ, 11. γαῖ. Ο, σοῦ, ἡ 
ΘαΒ, χπ κι ἢ), Πιδῶγ,, Εἰ... νηΐα, 
Ἵοβαα, τ. Τ)η. (564 ἱπ ρΡοϑβίγϑ- 
110 δπιθηαΐ, ξυνοίσειν.) ΚΧΑ]]. 
Τιι5. Ηβδοῖς, Βεκὶς, 819 δὐΐδπα 1,; 
δϑ τϑΥρ, 4]. τηδη, ξυνοίσουσι, 
6Χ ἱπίουρυ. ψα]σο ξυνοίσειν. Τπ- 
τ{1115 ΟδμθΥῚ σομϊθοίαχα ξυνοι- 
κήσειν δὲ ΘΙ] πηΐ ξυνοικεῖν, 
ΟἹ. ποΐ, 
Ἴσον (458. Ατπιρ, ΒΕΚΙς, Ψαρο 

(εὐ Ηδδοκ.) ἴσον. Μ]α. 1. 1. Ῥ. 
914. 
Ρί, Οα55. Αρ.. ῬΑ]. ΤῈ. Ψαξ, τέ. 

., ἀν μὴ καί. Οα55. Βιορ, (23) μὴ 
ἂν καί. Ατισ, Ο, Ε΄. Ῥα]. 1ι. αὶ. 
Ο. (9) ἂν καὶ μή. 

Παραβαλλόμενοι. ΟΕ. παραλαμ- 
βανόμενοι. ἦν 

Κινδυνεύωσιν. Τιαιιτ. ἘΝ. κιν- 
δυνεύουσιν. ΒαΥ. ΑΥ,. ΔΙΑ, ΕἸοτ. 
Β85. (64,, ποῖ οοά. Β45.) δίθρῃ. 
1. κινδυνεύσωσιν. 

ἀπ μεγά. 17. , 1. 

4. Πλείονα. Τιαῖγ. ΑΥ. ΟἿγ. 
θ δη. πλέονα, ΡῬΕΥ͂ 88 6416 θ6η6. 
“Ὅν 0855. Αἰρ. Τὸ, Ψαΐϊ, πχατρ. 

ΕἸοΥ. Ψίη. τηᾶτρ. ϑέθρι, Γι. 
ψᾺ11. Ηδβοῖϊ. Βεκκ. Μ16 νιρὸ 
ὃν οὐπὶ Πᾶς νϑυθουιη) αἰ 5111-- 
οἰΐοπμα πλείονα, κέοδος ὃν, εὐ-- 
τυχεῖτε βίον, ἡγεῖσθε καί. ΟΥ̓. 
ποῖ, Ο. ἄν ρτο ὄν, 564 ποῦ 5, 
ἄν. 
Ἡγεῖσϑε. Ἐ4. Βα5. ἡγεῖσϑαι." 
Βραχύν Ὦ. οἷν, οὐ 1π πιᾶτδ,. 

Βμδ5δὲ βραχύ. 
Ἔσεσϑαι. 1. Μοβᾳι. ἔσεσϑε; 

ἴῃ 1110 αἱ 8. 8 81. πῖ81. 
Καὶ τῇ --- εὐκλείᾳ 46. Μοδαια. 
7 ΞΘ ΩΣ 
Τῶνδε. ΟἾγ, τοῦδε, τηᾶΥρ,, 

τῶνδε. 
Κουφίξεσϑε. στ. κουφίξζεσϑαι 

ΕΧ 6πιθηαϑῦ, 1ηἴ, ν ΘΥ5.. 810 δἰΐδηι 

1. ἄε 5. ξ βδᾶ. πιϑι. Κουφίξε- 
σϑαι εοα, Βα85. 
ἀγήρων. Ἐ. νἰπὰ. Παη. εα, 

Β85. πιᾶΥρ. ϑίθρῃ. ἀγήρω. ,.4γή- 
ρω ἔγπιαὶ ΡΙαΐδτοῖ. Μου, 788. 
δῖ δρᾶ διιπάθπι ἔκπλεω, ἀνά-- 
σπλεω. [Αἱ νἱ, δῖο". 11, Ρ. 250. 
Ο51{.1 ὕιτοσιθ πιοᾶο ΗοπΊΘΥιβ, 
[πὶ ποιῖῦγο 21“ ὙΥ ΑΘ5. ΟἿ. Βυῖιπ,, 
ΟΥ̓. τ Χ, ὃ. 857. ποῖ. 4. δ δουρί. 
ἀἰβου, δᾶ ο. 48, ὃ. 2. 

Τέρπει. Ὦ. Ρυἱμι5 τέρπειν, 588 

Ψν ἀοϊοίαπι. 

Ἂ 
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(ββ΄. Τῶν παίδων καὶ ἀδελφῶν. γγ΄. Τῶν γυναικῶν.) 
- » . »" 

εἱέ. ., Παισὶ δ᾽ αὖ, ὅσοι τῶνδε πάρεστε, ἢ ἀδελφοῖς 
ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα. τὸν γὰρ οὐκ ὄντα ἅπας εἴω- 
ὃὲεν ἐπαινεῖν, καὶ μόλις ἂν καϑ᾿ ὑπερβολὴν ἀρετῆς οὐχ 
ὅμοιοι, ἀλλ᾽ ὀλίγῳ χείρους κρυϑείητε. φϑόνος γὰρ τοῖς 
ξῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον" τὸ δὲ μὴ ἐμποδὼν ἀναντα- 

’ 2 ᾽ὔ ) -»" ᾿ γωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται. 5. Εἰ δὲ μὲ δεῖ καὶ γυναι- 
κείας τι ἀρετῆς, ὅσαι νῦν ἐν χηρείᾳ ἔσονται, μνησϑῆναι, 

βραχείᾳ παραινέσει ἅπαν σημανῶ. τῆς τὸ γὰρ ὑπαρχού- 
σης φύσεως μὴ χείροσι γενέσθαι, ὑμῖν μεγάλη ἡ δόξα, 
καὶ ἧς ἂν ἐπ᾽ ἐλάχιστον. ἀρετῆς πέρν ἢ ψόγου ἐν τοῖς 
ἄρσεσι κλέος ῃ. “ 

(Ἐπίλογο ".) 

ιἰς΄. »,» Εἴρηται καὶ ἐμοὶ λόγῳ κατὰ τὸν νόμον ὅσα 
εἶχον πρόςφορα, καὶ ἔργῳ οἵ ϑαπτόμενοι τὰ μὲν ἤδη 
χεχύσμηνται, τὰ. δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ τοῦδε 

“μέ. 9, Τὸν γὰρ οὐκ ὄντα ] τὸν τεϑνηλότα. (λ. 40γ. )- 4. Ὀλί- 
γῳ } μέτρῳ δηλονότι. (λ. 40γ.) --- 5. Τὸ δὲ μὴ ἐμποδῶν] τὸ δὲ 
μηδὲν ἔχον ἐναντίον. --- ᾿ἀνανταγωνίστῳ] ἁ 
6. Καὶ γυναικείας τι ἀρετῆς] ἀρετὴ γυναικὸς σιωπωμένη͵ κηρύττεται. 

ἀναμφιβόλῳ. (λ. 40γ. "εν 

- ὃ. 
ἀρετὴ ταῖς γυναιξὶν ἔνεστιν" 

, φρόνησις. 
᾽ 

ες. 

Ολν». ΧΙ. “Ἅπας. Τιδατ. Εἰ. 
ΨΙμα. Αγ, αἢτ. ΠΏ δ. πᾶς." 

Κριϑείητε δΧχ δπιθη. ΓΘ. Π1811. 
αν. ἕπονται κωλυϑείητε. 

Τὸ ἀντίπαλον (855, Ατιρ΄. ΟἹ, 
Β 65. σοῦ, Β85. ὅῖο". Ρ. 994. οἵ, τὲ 
νΙἀεϊαν, Ν αι. 6 Ῥάσυγ. ἔδοθὲ Θὲ]. 
ῬΑ]. 1. Τκαῦσν εούνδης τὸν ἀντίπα- 
λον. 486 8δηξθ ΘΟ.1]. νυ] σαΥ]β ξαϊξ 
δου ρτιγα, 4181} απιϑ Δ] το Υὰ 1Ὲ πὶ 
ϑίθρίναπο Ὀίασοθθδῖ, ΟΥ̓, ηοΐ. 
ἜἘμποδων. Αὐρ. ῬΑ]. ἐμποδών. 
3. Τῆς τε. ΤῈ οἵα. 1. 
Ἧς εχ (455. Ατρ. 6]. οοά, 

Βά5. στ. Μοξαι. Ασ. Ομ γ. Πδη. 
γηαύσ, ϑἴθρ!. ρυϊπιιβ Ὑϑοθρὶξ 
Οοιι)., οἱ οἷς ΡᾺ], ρ]ογίᾳιι Ῥδσγυ, 

Τῆς τε γὰρ ὑπαρχ. φὺσ.] τῆς σωφροσύνης. 
οὐ γὰρ ἀνδρεία, ἢ δικαιοσύνη, ἢ 

μόνη γὰρ αὕτη 

19, Εϊρηται] οἱ ἐπίλογοι. {(.4ὑγ.} ᾿ 

οἱ ΟΠΠ65 411. ΧΙ θ ΥΘ ν]4θ.- 
τὰν, ἀ6 φυῖθιι5 ἑαοθπῦ βαϊξξ. ΑἸτΘ 
(0111. οἷς, φιοὰ μᾶρεὲ Ε', Ααὰ. 
ποῖ. 

αλρ». ΧΙ. Κατὰ --- ἔωᾷ 
ΟἿ. 455. 1δ. ΠΗ. ΟΡ 5 Ἴ]6 πὶ ἰθγ- 
πυϊηαἰίοη θεν. ποηλίητιν λόγῳ 6ὲ 
ἔργῳ. ἴῃ 8855, οὲ Η. ἴῃ δέκυ,ς 
δαξουῖρία. " 

Καὶ ἔργῳ ον. Αὐρ.» ἢ πὶ πιᾶγρι. 
ἴαπιθὴ 8) δϑ. πιϑ.) 8 αἰ 
Θ9Π01.., ξουίρία. Οοπίγα 6. καὶ 
ἔργῳ οἱ ϑαπτ. ὈἷΞ ἐχαυϑίϑ μαβρθι. 

- Τὸ ἀπὸ τοῦδε. (45. Αἰ. ΟΙ. 
τι. ναὶ. τὰ ἀπὸ τ. νναῖο; αδἱἱθ- 
Υὰλη Θϑὲ ΠΟ 551 π18 δ ΠῚ ἔγε- 
«ιθηΐαία ξουπι]. ᾿ 

10 
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δημοσίᾳ ἡ πόλις μέχρι ἥβης ϑρέψει, ὠφέλιμον στέφα- 
νὸν τοῖοδέ τε καὶ. τοῖς λειπομένοις τῶν τοιῶνδε ἀγώ- 
ψῶων προτιϑεῖσα' ἄϑλα γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, 

ι9γ, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσι. 2. νῦν δὲ ἀπο- 
ὃ λοφυράμενοι ὃν προφήκεν ἕκαστος, ἀποχωρεῖτε. “ 

(Π. Ζεύτερον ἔτος τοῦ πολέμου. ---- Κεφ. ο΄. Α. Θέ- 
ρος. --- Κεφ. ξη. 1) “Δοιμὸς καὶ δευτέρα ἐςβολὴ Πελο- 
ποννησίων. αὐ “Λοιμὸς ἐν τῇ Ἀττικῇ. ---- νδ΄, ἘΥΜΡΨΗΝΝ 

νίων ἐς τὴν ᾿Δττικὴν πάλιν ἐςβαλόντων ἡ νόσος ἐγκατασκή- 

πτει. μζ΄.) ν 

ν ,- ξ 5.»ϑ», »ν " - - 

ιζ΄. Τοιόςδε μὲν ὁ τάφος ἐγένετο ἐν τῷ χειμῶνι 

τούτῳ, καὶ διελθόντος αὐτοῦ, πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου 
τοῦδε ἐτελεύτα. 

9. Τοῦ ὃὲ ϑέρους εὐθὺς ἀρχομένου Ππε-᾿οι. "ἦν 
10 λοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι τὰ δύο μέρῃ, ὥρπερ πρὸ ἄρ. 

καὶ τὸ πρῶτον, ἐρέβαλον ἐς τὴν ᾿Αττικήν: ἡγεῖτο υλ΄. ἀπὺ 

δὲ ᾿“ρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου ἢ “ακεδαιμονίων βασιλεύς" ἥππρν. 

χαὶ καϑεξζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν. 8. καὶ ὄντων αὐτῶν ἧμ κή. 

1. Πηέχρι ἥβης]. μέχρι ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν. --- 8. Οἷς κεῖται] 
λείπει τὸ παρὰ, ἵν᾽ ἢ παρ᾽ οἷς. (1.  40γ. ) -- 4. Τοῖςδε] παρὼ τοῖς- 
δὲ. (Δ. .70γ.) --- Πολιτεύουσι] κατὰ πολιτείαν ἐνεργοῦσιν. (3. 40γ.) 

ἡἩηέχρε Οα55. Ατπρ,ὶ Ο. Ἡ, 1. 
ΒοΙεῖς, Ψψα]ρο (6ὲ Ηδδοκ,) μέ- 

ΐ χρεὲρ. Αἱ νἱά. 1. 1. Ρ. 9215.. Ῥαχι- 
Ομ] 81} οπι. Β. 

Θρέψει, Οτ. ϑρέψη. 
Προτιϑθεῖσα. Ο. Ἐ. Ἴμδατ, ὙΊπά, 

προςτιϑεῖσα. Αἱ προτιϑέναι ἀ- 
λον, μισϑοὸν οἷο. Ἰοσιῖοη 685 
οοπϑπθίδο. 
Ἶ4λα --- πολιτεύουσι. ..81ο- 

Βδβιις ῃ. ἴτῳ, ἐς ὙΥΑ58. 
Τοῖς δὲ αἸν]βῖπ) ῥτὸ τοῖςδὲ 

οὐπὶ Ὀἱπά. δθοιηάϊπι ργϑθοθρία 
Βυῖῖμα, δὲ Ηθτπι, δὰ ὅορῃ. ΡἈΪ- 
Ἰοοῖ. ν. 87. Ξεογίρϑίιαιβ, Π6 δέ 
οὗ, οἰΐδια δά 1, 11. 
“Ἕκαστος Οδ55. Ατισ. ΟἹ. 6. Ἐ΄ 

ῬᾺ]. 1τ| Καῖ, Η, α. στ. (πὰ χυο 
Θυατη 1114 αἀἰδεϊποίο 6βὲ,} [, 
τῇ. ΑΥὐ, ΟἾγ, Πδη. ληδῦδ, ΠΟ 
Βα, ψ ]ρο (εἰ Ηδδοῖ.) ἑκάστῳ. 

᾿ἀποχωρεῖτε (455. Απο. ΟἹ. 6. 
ἘπΠιΕΡαΙ  δδς σ. ατν..1. σιρο 
(Ηδϑοῖς. Βεκκ.) ἄπιτε, οἰ τι5 1]- 
Ἰᾶπὶ 6556 ἱπιθυρυθζαϊ οπθιη 41-- 
σαη 7855. οὐ ΘΟ οὐ]. Νο)υῖ5 ορτ. 

ΠΠΡΥὶ βοααθηαὶ ν᾿ ἀοραμίατγ. 
6.4». ΧΕΨΗ. Αὐτοῦ. 1ῃ. Εἰ. 

οογπίεαν οὐΐαπι βουίρεισα αὐτῷ. 

Τοῦ πολέμου τοῦδε. Τιαὰγ. Εἰ. 
τοῦ πολ. τούτου. Πδη. τῷ πολέ- 
μῳ τῷδε. τα. τῷ πολέμῳ τούτῳ. 

2. Τοῦ δέ. Ἡ. Βι6ρ. (6.) Γαι. 
τοῦ γάρ. 

Τὸ πρῶτον. Μοβαιι. τὸ πρό- 
τερον. 

Ζευξιδάμου. Μὶπά, Εὐξιδ. 
1δυν. δὲ Εν ομῖ. δὲ Ε. ροϑὲ ὃ 
Ῥογρίε τῶν Δακ. Αἴ νἱὰ, 1, 71. 
11, 1. ἃ]. 

Βο 
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οὐ πολλάς πῶ ἡμέρας ἐν τῇ ᾿ἀττικῇ, ἡ νόσος πρῶτον 
ἤρξατο γενέσϑαι τοῖς ᾿“ϑηναίοις., λεγόμενον μὲν καὶ πρό- 
τερον πολλαχύσε ἐγκατασκῆψαι, καὶ περὶ “ῆἤμνον καὶ ἐν 
ἄλλοις χωρίοις" οὐ μέντοι τοσοῦτός γε λοιμὸς, οὐδὲ 
φϑορὰ οὕτως ἀνθρώπων οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέ- 
σϑαι. 4. οὔτε γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν τὸ πρῶτον ϑεραπεύ- 
οντες ἀγνοίᾳ Ἢ ἀλλ᾽ αὐτοὶ μάλιστα ἔθνησκον, ὕσῳ καὶ μά- 
λιστὰ προρηξσαν, οὔτε ἄλλη ἀνϑρωπεία τέχνη οὐδεμία" 

ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἱχέτευσαν, 2) μαντείοις καὶ τοῖς τοι- 
οὕτοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἣν᾽ τελευτῶντές τὲ 
αὐτῶν ἀπέστησαν, ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι. 

μξ. 1. Ἧ πόσος πρῶτον ἤρξατο Ξε λεγόμενον] ϑηλυκῶς ἡ νό- 
σος᾿ τὸ δὲ λεγόμενον ὡς πρὸς τὸ νύσημα ὑπήντησεν. Ὅμηρος" Νε- 
φέλη δέ μιν ἀμφιβέβηχε Κυανέη, τὸ μὲν οὔποτε" ὡς πρὸς τὸ νέφος 
ἀπήντησεν. ἢ σχῆμα ὴ νόσος λεγόμενον" τὸ πρᾶγμα δηλονύτι. 
(Κασσ. 40γ. ) πάϑος ἐστὶ, καὶ ὃ ταύτην εἰπῶν, τὸ πάϑος ἐδήλωσε. 
διὸ παὶ ὃ Θουκυδίδης ἐνταῦϑα οὐ πρὸς τὴν νύσον ἐπήγαγε τὴν με- 
τοχὴν γ ἀλλὰ πρὸς τὸ σημαινόμεν ον, ἤγουν τὸ πάϑος. (Βασ. {Ξε 
6. ᾿Θεραπεύοντες ἀγνοίᾳ] εἰ γὰρ ἤδεισαν ὃ ὅτι λοιμὺ ς ἣν . οὐκ ἂν ἐπε- 
χείρουν [διὰ τὸ μεταδοτικόν. (λ. 4ὐγ.}} --- 7. Αὐτοὶ μάλιστα] μά- 
λιστὰα τῶν μὴ προςιύντων. (λ. “0γ.) ---- ὃ. νϑρωπεία τέχνη ) οἷον 
μαντικὴ» ἐπῳδή. --- 11. Αὐτῶν) τῶν ϑείων καὶ ἀνϑρωπίνων.- (λ. 

ἐπυγ: γι τ ΕΞ ᾿Απέ ἔστησαν κατεφρόνησαν. (.4ὐγ.) 

8. Ἧ νόσος ψ ἐπα οἰστε- 
80ν. } Θονμη}ι. [Ρ. 94.}, «ιν λε- 
ΤΡ μὲν πρότερον ομϊεξα οο- 
Ῥι18. [τὰ 1 ϑοθδο ΘΧΟΙΙΡΙ], 
Θχϑίεαῖ.  Θυα5 ἴῃ ψόσον ἔχειν" 
[νόσος λεγόμενον ,ἐγκατωσκῆπραι ἢ, 
πρὸς τὸ ᾿σημαινόμενον ἢ σύντα- 
ξις " πρᾶγμα δηλονότι. ““ ὙνΑ58. 

Γενέσθαι. Οα55. ΑἸ. ΑΥν ΟἿ. 
Πα. Οτορ. αοΥ. γίνεσϑαι. 

«“εγόμενον. Μαγσ. ϑί6ρ!. λὲ- 
γομένη, ΘΧ 1111] Ομ Θοἴπγα, 
ΟἿ᾽ τοῦ. 

Τοσοῦτοός γε. Ο. οχῖ. γέ. Ο. 0) 
γὲ τοσοῦτος. Αἱ νϊἱὰ, Κυξρ. 1.1. 
Ρ. 966. 55. - 

“Μοιμός. Οτ. λιμός εἴ οὑπὶ 
Θππθα,, ΘΈΡΥ. βουρί. λοιμός, 
Μοβηι. ψο 116 οἐ 8110. Ἂ 

Οὐδέ. Τὰ Θ. οὐ οἰπι δέ 5. ν. 
Οὐδὲ --- γενέσϑαι οπν. Μοβαιι. 
Ο} δία, οὔτε. 

᾿ 

4, Τὸ πρῶτον. Ἐ,. τὸ πρότερον. 
Ἡαλιστα ἔϑνησκον. ΑΥ, Οὐ. 

μᾶλλον ἔϑν. Ῥαὶ]. ἔϑνηισκον, 1. 6. 
ξδνησπκον. 

Τίροςήεσωαν. Ἐς, σεροφίεσαν. 
"Ἄλλη 5. ν. αἱ, υνἡδῶ. Εἰ 
᾿ἀνθϑρωπεία τέχνη. .. ΕΚ Ἐ, 1. 

ἘΠΡΟΧΣ ῬΟΊ Τ: ΠΕ ς ἜΣ 
τέχνη ἀνθρωπεία, υἱϑδὶ ξ411 Θ 41]. 

Οὐδεμία. Οἱν, οὐδὲ μία. 
Πρὸς ἱεροῖς. Δριά Ῥ Ομ. Μ. 

Ῥ. 751. πιὰῖθ οἸίμι, πρὸς ἱερεῖς. 
να, «ἄμηοι. ΟΥ. πρὸς τοῖς ἱεροῖς. 

Μαντείοις. ΟἹ. 1. ει, Οτ. 
Τιαπνν πλᾶγρ. 516Ρ}.. μαντείαις. 

81. ϑείδιν Η, εθα συ ἐς 5. αὐῷ- 
.. ΝῸΣ ταΐπι5 Ρ]ασοὶ μαντείαις. ““ 
Β͵ΤΕΡΗ. Ἀδοορῖς ΒΕΚΚ, Αἱ αἹ- 
ἰθύν ἀδγραὶ ΤΉ μοΥ ἃ. ἴδηη ὅδ 
Ἰοοο αιᾶμ Ὧ6. Ἰρδὶδ γθβρ "518, 
Οἱ, 1πᾶ, νεὺρ, 

10 

ΓΈ ΨΙ 
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(Τόπος καὶ αἰτίαι, ὅϑεν ἤρξατο.) 

η΄. Ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἐξ Αἷ- 
ϑιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου, ἔπειτα δὲ καὶ ἐς Ζἴγυπτον 

καὶ Διβύην κατέβη, καὶ ἐς τὴν βασιλέως γὴν τὴν πολ- 
λήν. 9. ἐς δὲ τὴν ᾿4ϑηναίων πόλιν ἐξαπιναίως ἐνέπεσε" 
καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνϑρώπων, 
-“ ἰὼ ἃ ΓΑ͂Σ, 5. ὧν ς ΜΡ διὰ ͵ 
ὥςτε χαὶ ἐλεχϑη υπ αὐτῶν ὡς οἵ Πελοποννήσιοι φαρ- 

μαχα ἐοςβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα' κρῆναι γὰρ οὔπω 
3 ΘΒ. Ο Α νὰ . ν ᾿, , Ν᾿ 
σαν αὐτόϑι. ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω πόλιν ἀφί- 

ἰκετο, καὶ ἔϑνησχκον πολλῷ μᾶλλον ἤδη. 8. λεγέτω μὲν 
οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει, καὶ ἰατρὸς ναὶ 
ἰδιώτης, ἀφ᾽ ὅτου εἰχὸς ἦν γενέσθαι αὐτὸ, καὶ τὰς αἷ- 
τίας ἄοτινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι 

μη. Τὴν βασιλέως γῆν] τὴν Περσίδα. -- 6. Ὑπ᾽ αὐτῶν] τῶν' 
᾿Αϑηναίων δηλονότι. (λ. 4“ὑγ.) -- 8. ᾿Δφίκετο] τὸ δεινὸν δηλονότι. 
(1. 4ὐγ.) -- 9. ἼἜϑνησκον πολλῷ μᾶλλον) ὅσῳ ἦν πολυάνθρωπος ἡ 
ἄνω πόλις. (40γ.) --. δ᾿ Πολλῷ μᾶλλον) ἢ κατὰ τὸν Πειραιᾶ. 
(Κασοασ.) --- 11. ᾿4φ’ ὅτου] ἀφ᾽ ἧς αἰτίας. (λ. 4ὐγ.) ὲ 

Ολν. ΧΙΜΊΠ. Ἤρξατο δὲ εἴς. 
»»Πρξατο δὲ τὸ κακὸν ἐξ Αἰϑιο- 
πίας 1)ου ἐσ τ5 ΒΔ] ούθιι5 σοι 
οἰΐδη)5 Ὁ. 80. Οχοι. " Η[Π)5. 

Τὸ μὲν πρῶτον οἵ. Ὦ. 
Αὐἰϑιοπίας. Ὁ. Αἰὐἰϑυοπίας. 

Αἰγύπτου. ΟἾγ. Αἴγυπτον. ΑΣ 
νἱ ἡ. Πῖο: ἀ85. ΙΝ, 5. οὐ 101 
ποῖ, 6 Πίοαον. 1. Ρ. 175. ποῖ, 

Καὶ ἐς 4ἴγ. Καί οντχ. στ. 

Καὶ Λιβύην. ΟΥ. καὶ ἐς Λιβ. 
ῷ, Τὸ πρῶτον. Ο. (Πἰο, ΠῚ, 

τ ΒΘΚΚ, ἰγαῦϊδ, βαρ θυὶι5.}) ΟἿ]. 
τό, Μοβτι. ρυδϑίου τό, αἱ νἱ- 
ἀείπν, εἰἴδηι πρῶτ. 

Πειραιεῖ. Ῥ4}. Πειραεῖ. 
᾿Εςβεβλήκοιεν. » Ἐμβεβλῆσϑαι 

[ἐμβεβλήκοιεν] 16 5ῖεβθ ν᾽ ἀδίιῃ: 
Αγοίαριιβ Ρ. 6." γΥΆ 88. »» θυ 
Αὐϑίδοὶ Ρ. 7. 6, Ψαγη. βυηὺ: 
ὅϑεν οὐδ᾽ ἀπεοιπὸς ἐν τῷ λοιμῷ 
τῷ [ἐν] ᾿ϑήνῃσι μετεξετέρους 
δοχέειν “: τὰ φρέωτω ἐν τῷ Πει- 
ραιεῖ ὑπὸ Πφρρύγέψμων, ἐμβε- 

βλῆσϑαι φάρμακα. ΤΟ ΦΚ, να: 
τἰαν οὐδ] οηθπι Αὐθίδειιβ., {{|; 
τὶ δοϊθηΐ νϑῖθυθβ, ΠΟ ρ58 ΨΘΥ- 
μὰ σϑρϑι, ΘΟΤ ΝΕ. 

"Ἐϑνησκον. ῬΑ]. Υὐγϑὰβ ἔϑνῃ- 
σχον. ΝΝϑοὸ δἰττον 1 θη ΟΔΡΡ. 51. 
ΦΟΑΜΕΣΤΙΣ 

8, Οὖν οτχι. Αυ. 

Ὡς ἕκαστος γιγνώσκει: ΡῬΠοῦ. 

ῬόγδιΡ. 78, «Ἱεγέτω μὲν οὖν ὥς 
πῇ ἕκαστος περὶ αὐτῶν γιγνώ- 
ὅχλει καὶ σοφιστὴς καὶ μετεώρο- 
λύγος" ἐγὼ δὲ ὅϑεν τὲ ἤρξατο ἢ 
νύσος ἥδε ἴσο, 18, γδμά. Ῥ. 182. 

Περὶ μὲν οὖν --- λεγέτω ἕκαστος 
ὥς πη γιγνώσκει, καὶ ἐχϑρὸς καὶ 
φίλος. οἱ 1τὰ οἴἴατα 411}0ὴ 1ῃ 5111- 
Ἡριι5. πή ΓΘ ΡΟΣ, 5815. 610- 
σαπίθυ. Ρῖὸ γιγνώσκει - γινώ- 

σχῆ- 

“ἧς τινας ἀπ ΠῊΣ 

νομίζει ΟΥ. Ἔχ διλθη, , τ ἂπι 
8 Ρι. τηδῃ. νομίζῃ. 
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δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν" ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο 
λέξω, καὶ ἀφ᾽ ὧν ἄν τις σχοπῶν, εἴ ποτε καὶ αὖϑις ἐπι- 
πέσοι, μάλιστ᾽ ἂν ἔχοι τι προειδοὺς μὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα 
δηλώσω, αὐτός τε νοσήσας, καὶ αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους πά- 
ὄχοντας. ὅ 

(Εἶδος τῆς νόσου.) 

μϑ΄. Τὸ μὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὡμολογεῖτο, ἐκ πάντων 

μάλιστα δὴ ἐκεῖνο ἄνοσον ἐς τὰς ἄλλας ἀσϑενείας ἐτύγ- 

χανὲν ὄν" εἰ δέ τις καὶ προέχαμνέ τι, ἐς τοῦτο πάντα 

ἀπεκρίϑη. 2. τοὺς δ᾽ ἄλλους ἀπ᾿ οὐδεμιᾶς προφάσεως, 
ἀλλ᾽ ἐξαίφνης, ὑγιεῖς ὄντας, πρῶτον μὲν τῆς κεφαλῆς 10 

ϑέρμαι ἰσχυραὶ καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἐρυϑήματα καὶ φλό- 

γῶσις ἐλάμβανε᾽ καὶ τὰ ἐντὸς, ἢ τε φάρυγξ καὶ ἡ γλῶσσα, 

εὐϑὺς αἱματώδη ἦν, καὶ πνεῦμα ἄτοπον χαὶ δυςῶδες 

1. ΜΜεταστῆσαι} μεταβαλεῖν. (1. 4ὐγ.) -- Σχεῖν] λαβεῖν. (λ. 
Α4ὐγ.) --- 8. Προειδώς] προμαϑών. (λ. 4υγ.) 

μδ΄. 8. Προέχαμνε] “προησϑένει. (λ. 4γ.) -- 9. ̓ Ἱπεκρίϑη] 
ἐχωρίσϑη. (1. 40γ.) -- ᾿4π' οὐδεμιᾶς προφάσεως] ἀπροφασίστως. 
- 12. Τὰ ἐντός) τοῦ στόματος δηλονότι. 

Ζύναμιν. 1. δυνάμεις. 
Ἐς τό. Ἐς οὐχ. 1. 

Μεταστῆσαι σχεῖν. Ὁ. μεταστῆ- 
σαν ἕχειν. Ῥοβίθυϊιβ οἰΐδηι ΝΊηα, 
16 Ἰοῖο ποὺ ]οοο οὗ. δἀηοί. 

᾿ἘἘγὰ δέ. Οδ55. Ατιρ. ἐγώ τε. 
Οἷόν τε. Οαβ85. Απρ. Ὠ. Τα. 

οἷόν τι. Νυϊραῖδα Ῥϑἰγοοίπϑ ιν 
Ῥμοίΐα Ρ. 78. νευθὶβ ἐγὼ δὲ ὅϑεν 
δὲ εἰς: 

᾿ἘἘγίγνετο. ΟΥ. Ὁ. ἐγένετο, 568 
Ἅ116 αν διιθηῇ, ἐγίγνετο. 

Εἴ ποτε. συ. εἴπητε. Ἐὰ. 85. 
εἴπω τε. Ῥτο ρῥταβθοθά, σκοπῶν 
Ο. κοπῶν. 

᾿Επιπέσοι. Νίαγρ,. ΑἸ4. Ὑίμπατ, 
ἐμπέσοι. 
Ἔχοι. Αὐρ. ἔχη, 

ΒΌΡΘΓΒΟΥ͂. ἔχοι. ΟΥ̓ 
ἴπ Μοβαι, δηλώσω 
τός ἀο. 

σκΑρ». ΧΙΩ͂Χ. Τὸ 

1181}. Υ60. 
ἔχει. Μοχ 
καί οἱ αὖ- 

μὲν γὰρ --- 

ὡμολογεῖτο. 9 Τὸ μὲν δὴ ἕτος 
ὡς ὡμολόγητο 1)οπιεῖγ, ῬΠαᾶ-- 
16ζ. Ρ.. 37. Οχου. (δ. 48,).. ΗΠὈ 5. 
..» ΡΥΔΘέοΥΙΣ θεΐδπι 118 ἐχ πάντων 
μάλιστα δὴ ἐκεῖνο.“ ὨΌΚ. 
ἤνοσον. ,., Ἔτος ἄνοσον οχ ποα 

Ἰοσο Βαρεῖ Ῥο]λιχ Π|. 107. ““ 
ὍΟὍῸὺΕ: 

ᾧ:- Οὐδεμιᾶς. Ατιρ. (Αγ. 3) ΟἸ τ. 
οὐδὲ μιᾶς. 

Πρώτον. ίοκαιι. πρῶται. 

Τῆς κεφαλῆς. Η. Βερ. (6.) ἐκ 
τῆς κεφ. ᾿ 

᾿Ερυϑήματα. Ἡ. ἐρυϑρήματα, 
«πὰ ζουπλα ΠΟΠῚ 115 αἰ] ἶα 6 ἃ11- 
οἰουίίαιῖς ν᾽ θαυ ποβίσὶς ἰϑχίοο- 
δυαρηῖ5. Ααά, Βυῖΐηι, ΟΥ. πιᾶχ. 
1η ἢ, ν6γ}». δῃοτῃ. ἴῃ ἐρεύϑω. 

“Ἤ τε. Τέ οτὰ. Ὁ. 
Φαρυγξ. 1. ναι. Γαπγ. φάρυξ. 
4᾽ματώδη. εξ. (6.) Μίοδαιι. 

αἱματώδης. 
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ἠφίει. 8. ἔπειτα ἐξ αὐτῶν πταρμὸς καὶ βράγχος ἐπεγί- 

γνετο" καὶ ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ κατέβαινεν ἐς τὰ στήϑη 
ὁ πόνος μετὰ βηχὸς ἰσχυροῦ" καὶ ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν 
στηρίξαι, ἀνέστρεφέ τε αὐτὴν, καὶ ἀποκαϑάρσεις χολῆς 
πᾶσαι, ὅδαι ὑπὸ ἰατρῶν ὠνομασμέναι εἰσὶν, ἐπηξεσαν, 
καὶ αὗται μετὰ ταλαιπωρίας μεγάλης. 4. λύγξ τε τοῖς 
πλείοσιν " ἐνέπεσε ὃ χενὴ, σπασμὸν ἐνδιδοῦσα ἰσχυρὸν, 

1. Ἐξ αὐτῶν] τῶν συμπτωμάτων, ὧν εἶπεν. --- Βράγχος] βράγ- 
χος νόσημά τι περὶ τὸν βρύγχον, ὃ τὰς σὺς μάλιστα ̓ διαφϑείρει, 
(Κασα. 40γ.) --- 8. Ὃ πόνος) πόνον λέγει τὴν ἐκ τοῦ νοσήματος 
ταλαιπωρίαν. ἘΞ Καρδίαν] ὅτε παρδέαν οἱ ἀρχαῖοι τὸν στόμαχόν 
φασι, καὶ παρδιωγμὸν τὸν πόνον τοῦ στομάχου. - 4. Καὶ ἀπο- 
καϑάρσεις]) ἀποκρίσεις; κενώσεις. (λ. “4ὐγ.) --- 6. Μετὰ ταλαίπω- 
οίας μεγάλης] τῆς δυρεντερίας, δηλονότι. -- 77 Κενή) ἔστι γὰρ καὶ 
λὺγξ πλήρης, ὡς καὶ Ἱπποκράτης διδάσκει. (1. 4Ὁ0γ.) 

Ἠφίει. Μοβαιι. ὑφίει. 
8. ᾿Ἐπεγίγνετο. Τὶ, γαῖ. Η. ἐγί- 

γνετο, 568 11 Η. ἐπ 5. ν. 81, πιδη.. 

Χρόνῳ οτα. Τί. 
Κατέβαινεν ---ἰσχυροῦ. ὙΠιοπα, 

Μίαρ. Ρ. 151, (Ὁ ] εἰς ῥτο ἐς.) 

Καὶ ὁπότε εἴα. .. Τιοσῖα ἤπιηο 
οἰται ΘΟ αἰθηιῖβ 1η 8, Ῥσοόϑῃ. εἰ 16- 
[2 ἐστήριξε, ποὴ στηρίξα!, εἱ 
ὑπίεσαν, ποι ἐπηεσαν. 568 ΑἸΠοὶ 
Ἰοοιιι Δ ἴοσθιιβ Ἰερὶς στηρίξαιεν 
οἱ ἐπίεσαν.““ ΗΠῚ)5, Αἱ ἐστή- 
ριξε Θαϊδηαπι Ἰρϑβιιη 5Ὸ 511 11115-- 
56. τοϊΐατια 1" ογαυ]ουσμι γτθπᾶα 
6556. ἀῤραᾶῦϑί, ,. αὶ ὁπότε -- 
ἐπήεσαν ἀεδουϊρϑοὶς Νυμ β15 
ο8Ρ. ΧΧ. ἀ6 Ναίῃτ. οπι. ΠΗ 
1η δαϊξ, ΡΊ8η:, εϑξ εἰς τὴν καρ. 
εἱ πᾶσαι ὁπόσαι ἀπὸ --- ἰατρῶν.“ 
ὉΚ : 

Στηρίξαι. Τ. τιλδΥδ. 
στηρίξαιτο. Αἱ ν]ά, ποί. 

᾿ἡποκαϑάρσεις. Ἢ ̓ ἀνακαρϑάρ- 

“σειρ τῶν τὶς ἰατρῶν ἔφη γραπτέον 
εἶναι. ““ ΝΕΟΡΗ͂. 006. δὲ 
Πᾶσαι οὐ, ).8η. 
«ἀὗται. ΑΥ, ΕΝ ΠΔΑΥ'. ϑίθρ}:ν 

αὐταί. 
4. Αύγξ τε. 1. τὲ 5. ν. 81. Μ3ΆῚ,, 
᾿Ενέπεσε Οδ88. Απρ. Ο, (4«{ὶ 

ἃ], Τ131}. 

δηιῖθ τοῖς πλείοσιν 6011 64:,}) ἔϊπ 
ἘΝ χα ΒΡ, ἴα.) 
Ὀ. Τν Ἐς ΤΒοπι, ) Ηδϑβοῖκ. 
ψυ]ρο (οὲ ΒΕΚΕ.) ἐνέπιπτε, φιοα 
1. Βορσ, Υθο, π18η. 1 Ἰηὰγ8. ἃ0Ρ- 
Ῥοβιιθυαῖ, δ γηθ6115 1 ἱπιρθγίθ- 
Οἱ] ΠΕΡ  ὅΕὴ ΑἸΧΊΠλῖ5 1, 1. Ρ. 

157. Αἱ ..δογίξί5. ᾿πιθυ ο]ττα 
Ππαρουἕθοία σο]]οοαί5. ἃ ἸΙΡτα- 
Υ115 πε  αἰ 5 ϑϑὲ ἴῃ 1ὰ Ρ ΘΥ ΕΘ ΟΕ ΠῚ, 
Τα πιοχ χαὶ πολλοὶ-- καὶ ἔδρα- 
σαν οἷ ἴῃ Πη6 σϑ0115 καὶ ἦγν ὅ- 
σαν." ΒΗΑΛΟΚ, - Ῥαῖδὲ βηϊπὶ 
ἴδτι Οἱ» δοἰἸΟ Θ Ιλ τορθ ταπὶ 1.- 
Ῥουἔθοξιιπι,, αιιατ. ΟΡ ΠΟΙΟΠΘΠΙ 
ΨΘΥΡῚ Ἰρϑβῖιι5 ΧῈΠῚ τι η}115 ΤΠ ΟΠ ΘΙ ἐἢ 
ἀοοῖσηδηί θαι δουϊβίμη Ρομΐὶ Ρο- 
ἴμ1556, 

Κενή, ,, Κενεή Ἰεσὶξ Αγοίδοιις 
Ῥ.- 195. εὐ “ΓΒ οι. Μαρ, “«ὙΨΑΘ5. 
2. [ἢ 6610, ἘΤΔΠΘΟΠΕΥ, ὙΒοΙλδΘ ν. 
λύξω εεὶ χενή, ἴῃ Οο]ΐη, καινή», 
σοηδεῖο ΘΥΥΟΥΘ ΒΟΥ ΡΥ πη; ἢ 
ἴη Θδάθπι ἐνέπεσε, ΄ιιοὰ ἴῃ ΕἾΔ... 
ἐνέπιπτε. [0Ὁ. 101 Οιάθπά.] Κε- 
γεύς, πξνεή, ΦΆΙΡε5 οἰαηι Ηο- 
ΤΆΘΥῚ5. αὐλτι1. νἹ ΘΠ ΘΏΓΕΥ 6586 ὁ 

αἰαϊθοῖο Ἰοηῖοα, μὰ Αυγθὲδθιϑ 
Βοχρδῖῖ, Ὁ, Ααὰ. ποῖ. 

᾿Ενδιδοῦσα. αοα. Βᾶ5. ἐμποι- 
οὔσα. 



88 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 

- ᾿Υ Ὶ “- ’ -" Ἀ κ φη" Ρ 

τοῖς μὲν μετὰ ταῦτα λωφήσαντα, τοῖς δὲ καὶ πολλῷ ὕστε- 
ρον. ὅ. καὶ τὸ μὲν ἔξωϑεν ἁπτομένῳ σῶμα οὐκ ἄγαν 
ἁερμὸν ἣν, οὔτε χλωρὸν, ἀλλ᾿ ὑπέρυϑρον, πελιδνὸν, φλυ- 
χταίναις μιχραῖς καὶ ἕλκεσιν ἐξηνϑηκός. τὰ δὲ ἐντὸς οὔ- 
τῶς ἐκαίετο, ὥςτε μήτε τῶν πάνυ λεπτῶν ἱματίων καὶ 

σινδόνων τὰς ἐπιβολὰς μήτ᾽ ἄλλο τι ἡ γυμνὸν ἀνέχεσθαι, 
ἥδιστά τὸ ἂν ἐς ὕδωρ ψυχρὸν σφᾶς αὐτοὺς ῥίπτειν. καὶ 

1. Μετὰ ταῦτα] αὐτίκα. --- “Τωφήσαντα] τὸν σπασμὸν παυσά- 
μενον. --- 8, Πελιδνόν  πελιδνόν ἐστι τὸ μετέχον ὠχρότητος καὶ μὲ- 
λανίας, οἱονεὶ μολιβοειδές. - Φλυκταίναις ---] σημείωσαι, ἡρωϊκὸς 
στίχος. -- 4. τὰ δὲ ἐντός] τοῦ ἢ σώματος ἱ δηλονότι. - 6. Γυ- 
νὸν ἀνέχεσϑαι}. τὸ ἀνέ ἔχεσθαι καὶ πρὸς αἰτιατικὴν λέγεται. πο 7. 
“Ἡδιστά τὲ ἄν) η σύνταξις οὕτως, ἥδιστά τὲ ἂν ἐς ὕδωρ ψυχρὸν 
σφᾶς αὐτοὺς ῥίπτειν, τῇ δίψῃ ἀπαύστῳ συνεχόμενοι; ἠνείχοντο. 
ἀπὸ κοινοῦ γὰρ τὸ ἠνείχοντο, τὰ δὲ ἄλλα μεταξύ. 

“Ζὲ καί. Καί οπι. ΑΥ. Ππ. 
5. Τὸ μέν. Τὰν, τῷ μὲν, αιιοᾶ 

ἴδηι 816 Ρ]Πἀητι5 ἔθη 6 σοπιπι6η- 
ἄἀαραῖ. ΟἿ, ποῖ, 
᾿“πτομένῳ. 9. ΘΟΊΓΙΥ Οὐδ ηὶ 

ἁπτόμενον." ΒΤΈΡΗ. [{}ὶ ἴδι- 
ἀδπι Ησθο σομῃίδοϊιγα ογαϊ]ο- 
ΠΘΠῚ ἀοργδνασθι, ατιπὶ ὅπτε- 
σϑαν ἐατιθθτθ, ΟῺ ξαγιρὶ 55 ΑΔ ἢ- 
οοι. Αἀὰ, ποῖ. 

Οὐκ. Τιαυτ. Ἐ.. Ψ]μ4. οὔτ᾽. ΑΥ. 
Οπν, Π)4η. οὔτε. Οἷο ἤθη Οριιβ. 
γιά. χη. δα Επιχῖρ. Μά. ν. 4. 
ἧπ σθη5, Ε]η15]. 

Πελιδνόν. Ἰπιὸ πελιτνόν.,,) Πε- 
λιτνόν οχ ΤΠππογα. δἀποίΐαββα Α6- 
1} Π ΤΟ 5111} ΒΟΥ 1 Ἐλιϑίδι. 
Δ ὉΠ1: 735. ΠῚ ΤΌΘ. Ἢ»: 
299. Πελιδνόν" μέλαν. λέγεται 
χαὶ πελιτνὸν παρὰ Θουκυδίδῃ, οἱ 
Ῥϑιιῖΐο μοβὶ πελιτνόν, Θουκυδί- 

δης διὰ τοῦ τ. Μοετ. Ρ. 8325. Πε- 

λιτνόν, διὰ τοῦ τ, ᾿ἀττικῶς. ΟΕ. 
101 Ῥίεγβ, Βθοθρὶ ἤδδοκ., χϑοῖθ, 
τὖ ν᾿ ἀδλαγ. 

Φλυχταίναις. Ἐ. Υἱμα, . φλυ- 
"τάναις. 
καίετο. Οα585. Αἰ, Ο. ῥα]. 

πι Ναὶ. Μοβαι. ΒΘΚΚ. ἐκάετο. 
.7 Εἴρηυ, δίθρῃ, δὰ Τοαμπ, ύϑιη- 
δὶ, Ατἰϊο, ΝῚ]. εχ ἘετΆ τ. δά- 
ποίας Αἰτσοβ ἀϊσογθ κάειν ῥτὸ 

καίειν. Τάρηα ἰγδᾶ!ς διιοίου Ἐτυπι, 
Μ. ἱπ καίω εἰ ποιῶ.“ ὨὔΚ. Αε 
80. 58. σου βίϑ ΤΕΥ 1π ΟΥ̓ 115 

ΠΡ Υ15 καιομένου 1ΘΟΊ ΠΥ, δὲ πη} 

120. 

ἀεί δὴ αἰεί αἴχουῖξ ΤΠαογάϊάδϑ- 
δάϊις δαρίσαιση. ΟΣ, 1. 1. ῥ. 
911. Νβο ἱγαρίοοβ κάειν οἱ κλά- 
ειν ΒΟΥ ρ51558 τπηοποῖ Ηργηι. ἴῃ 
Ῥγδθῖ, δὰ ϑορῆ. Αἱ., δᾶ χιιδπι 
δϑηϊθη δὴν ἀοσθϑβϑὶΐ δἰΐαῃ ΕἸ 15], 
δὰ Επγ. Βδβοσῇ, ν. 757. ῬΑΥΓΟΥ 
ἄρτια Χοηορῃ. Ἰἴοπρα βδθρίϊι5 
καΐειν {6 κάειν Ἰορίξιν. νὰ. 
Ὧο5 δὰ Αμαᾶ}. 1Π|, 5, 8. ᾽᾿Εκάετο 
ΘΟΥ͂. 9. ΝΟΥῸΪ καΐξεν, βδἱοιι δπῖοα 

ἐνέπεσε Ππαρου ἔδοξιιπι νουθὶ ἐω- 
σίπτειν, Ἰορ 6 ΔΡΡΕΙ]αΣ ΘΑ]. πὰ 
ΟἾγ, νἱϊῖοδο ἐκήξτο. 

Καὶ σινδόνων. Καί οἵὰα. ΑΥ. 
Οὔτ. ἤδη. 

Σινδόνων. .. Σινδονίων Αδϊ]6-- 
Ὧ1π5 Ιοοιῆὶ οἰΐδη5.“ ΗΠ). 
» Σινδόνων Ἡδτοδοῖιις, ΑἸοὶϊ- 
Ῥθτομ. ὝΑϑϑι 
ήτ᾽ ἄλλο. Τιαατ. Ἐ,. μηδ᾽ ἄλλο, 

κρδη ΘΙ5Ὶ “οὶ ροΐογαϊ,, ἐθηλθυθ 
δηθὰ ΧΙ ρι: ΒΘΚΚ, 

Γυμνόν. ΟΥ. Ὁ. ναι. Εἰ. νΙμὰ. 
ὨλᾶΤΡ. ϑιθρὰ, Ο 16... 6χ θη. 
διΐαα. ΟἹ. γυμνοί. «πο εὐθὰ- 
ἄἀντην εὐγανὴ ΒΟΚΚ, ΑΥ νὰ, μοὶ. 
ἄν. 1. 5. ν. 8]. πῖδὰν ἤν. 
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πολλοὺ τοῦτο τῶν ἠμελημένων ᾿ἀνϑρώπων καὶ ἔδρασαν 

ἐς φρέατα, τῇ δίψῃ ἀπαύστῳ ξυνεχόμενοι" καὶ ἐν τῷ 
ὁμοίῳ καϑειστήκει τό τὸ πλέον καὶ ἔλασσον ποτόν. 6. 
καὶ ἡ ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυχάξειν καὶ ἡ ἀγρυπνία ἐπέ- 
κεῖτο διαπαντύς" καὶ τὸ σῶμα, ὅσον περ χρόνον καὶ ἣ 
νόσος ἀκμάξζοι, οὐκ ἐμαραίνετο, ἀλλ᾽ ἀντεῖχε παρὰ δόξαν 

τῇ ταλαιπωρίᾳ ὥςτε ἢ διεφϑείροντο οἱ πλείους ἐναταῖοι 
καὶ ἑβδομαῖον ὑπὸ τοῦ ἐντὸς καύματος, ἔτι ἔχοντές τι 
δυνάμεως, ἢ, εἰ διαφύγοιεν, ἐπικατιόντος τοῦ νοσήμα- 
τος ἐς τὴν κοιλίαν, καὶ ἑλκώσεώς τὸ αὐτῇ ἰσχυρᾶς ἐγγι- 
γνομένης, καὶ διαῤῥδοίας ἅμα ἀκράτου ἐπιπιπτούσης, οἵ 

Ξ., ιν τῷ ὁμοίῳ καϑέεστ. τό τε πλέον καὶ ἔλασσον ποτ. καὶ γὰρ 
ὁ πίνων ὀλίγον καὶ ὃ πολὺ ἀπέϑνησκον. -- 4, Ἡ ἀπορία] ἡ ἀδυ- 
ναομία. - 6. Οὐκ ἐμαραίνετο] οὐχ ὑπέπιπτε. --- Παρὰ δόξαν] παρ᾽ 
ἐλπίδα. --- ὃ. Ἔχοντές τι δυνάμεως] μερικὴν δύναμιν. --- 9, Τοῦ 
νοσήματος] τῆς δυςεντερίας. 

᾿ἀνϑρώπων οτι. Ο].. δὲ πιὰ] 
δηῖθ Ηδβοῖς. ἸΠΟΙ5 ἱποϊπαθραΐατ. 
Ἕς φρέατα. Η. Βορ. (6.) ἐς 

᾿ τὰ φρέατα. Μαγξ. ΒΊοσ. ψΊη, πᾶ- 

ΟῚ (ἱδὶ ἀποα εχ ἤος αἰαιθ Ἔχ 

μοι ἔδρασαν καὶ ἐς φοέατα. 
Τὴ δίψῃ, ἀπαύστῳ (4858. Απδ. 

Β. τὰ δίψῃ δἀποίαϊαγ,) Ρ, ῬΑ]. 
1, Νναῖ. Ἡ, Βόν, ({6.}) α΄. 8. 
Ταῦτ. Εἰ. (ρταθίθυαιιαη. σπορὰ 
Ὠἷο τῇ δίψει ρύδθρθυθ ἰγδάϊτασ,) 
Ατ΄. ΟὨχ, Ῥδ8η. πὶ. Α]4, ἘἸου, Β85. 
ϑΊθρ}. 1. δδοῖ, Ββκκ. Ψη]σο 
ἀπαύστῳ "τῇ δίψῃ. Αὐσίδη, ὟΣ 
24. καμάτῳ ἀπαύστῳ ἐχόμενοι 
(51πη6 δι 110.). ὉΓ, ΡῬτόοορ. ρΡ. 79. 

Καϑειστήκει. ῬΑ]. καϑιεστήπει. 
6. Τοῦ μή. Τὰν. τὸ μή- 1.- 

ῬγΑτ]ι5. 4αΐὶρρ8 Πιδθϑῖξ 1 ἀπορία 
τοῦ μὴ ἡσυχάζειν. ΑἹ να, ηοί, 

Καὶ τὸ σώμα --- ταλαιπωρίᾳ. 
ΤΑ͂Ρ. ἀθ ϑγηΐῦ, 1ὰ ΒΈΚΕ, Απθοαᾶ, 
Ρ. 195. 001 τὸ δὲ 'σῶμα. 

᾿Δαμάζοι. Μοβᾷα, Ατχ. 
ἀκμάζει. ; 

Τῇ. Τλῖοτα τ μι Ε. 
ἜΜΕΝ (855. Αἰιρ, ΟἹ. ἯὯ ἯΙ. 
Βεῇ (Θ9.) δαοϊ. ψυϊρο (οἱ 

1.,}) πλεῖστοι. .,. Φυοὰ 1118 

στ. 

ἐπ τουρΥ απ θη ὀ συ βοίτιν. “6 
ΗΑΑΟΘΚ. 

᾿Ἐναταϊοι (55, Ατπιρ. Ο, Ῥα]. 
τ Ὅν. Ὁ ΒΚ ΒΟΥ αν Αγ, Ὁχ. 
Β6κκ. Ψψαϊρο (δὲ Ηδδοκ. ) ἐννατ. 
.» Ἐναταῖοι Ξογθαηϊ Ραββῖπι 7158. 
1π Ιοβθρθο ὙΠ ΧΧ., 1η Ηοιηροτο, 
Ἡρβίοῦο 4]1Π|866π|6; δὲ 858Π6 {τ- 
χτηϑδὶ εἴνατος 1[|Ἰδὰ, 205, "ς 
γΥΝΑΘ55.... ]4. δα 1, 117. ὈὔΚ. 
Ααάᾶθ δα, 46. 
"Ἔχοντές τι. Ἐ.. ἔχοντές τε. 
Τοῦ, Ψψοσήματος (6. Μοβαι. 
Ἔς τήν. Ἑ,. ἐπὶ τήν. 
Ἑλκώσεως. Μίοσαα. ΑΥ, ΟΠγ. 

ΠΏ 8η. ἐκκαύασεως. ϑιαϊΐπι τέ ΟἿ], 
Ο., Ὁ. 
Αὐτῇ. Ο. αὐτῆς. 
᾿Ισχυρᾶς ὉΠ1..1: 

᾿Εγγιγνομένης. Ο, ἐγγενομένης. 
Τὴ. 6: 1, γενομένης γ), Εὖ ἴῃ ΠΏ ἢ 
δα, πηϑη. 1), ἐγγιγν., 1. ἐγγιν.» 
δ᾽οιιῖ ορ τι, 

᾿ἀχράτου. Τι. γρ. ἀκρατοῦς. ἴτὰ 
μιαΥ, δίαθρη. οὐ τράγο. Α1ὰ. Ψίῃς 
Αὐ νἱά, δάϊμηοι, 
᾿Επιπιπτούσης. 

1)4». ἐπιπτούοσης. 
5 ΠᾺΡ πὶ ξὺν 

αΥ. 1. ἐμπίπτε. 
Ἐκπίαῃι ἴῃ 6. 



- 
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πολλοὶ ὕστερον δι᾽ αὐτὴν ἀσθενείᾳ ἀπεφϑείροντο. 7. 
διεξήει γὰρ διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἄνωθεν ἀρξάμενον 
τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ πρῶτον ἱδρυϑὲν χακόν- καὶ εἴ τις ἐκ 
τῶν μεγίστων περιγένοιτο, τῶν γε ἀκρωτηρίων ἀντίλη- 
ψις αὐτοῦ ἐπεσήμαινξ. 8. κατέσκηπτε γὰρ ἐς αἰδοῖα καὶ ὅ 
ἐς ἄκρας χεῖρας καὶ πόδας" καὶ “πολλοὶ στερισχόμενοι 
τούτων διέφευγον, εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ τῶν ὀφϑαλμῶν. τοὺς 
δὲ χαὶ λήϑη ἐλάμβανε παραυτίκα ἀναστάντας τῶν πάν- 
τῶν ὁμοίως, καὶ ἠγνόησαν σφᾶς τὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς 
ἐπιτηδείους. 10 

(Ὅτι καὶ τὰ ϑηρία ἐδήλου τὴν ἀγριότητα τῆς νόσον.) 

γ΄. Γενόμενον γὰρ κρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος τῆς νό- 
ὅου τὰ τε ἄλλα χαλεπωτέρως ἢ κατὰ τὴν ἀνϑρωπείαν 

’ ᾿ ο , ν 2 -" .} ΄ ; 

φυσιν προςέπιπτεν ἑκάστῳ, καὶ ἕν τῷδε ἐδήλωσε μάλι- 150. 

35. Ἔκ τῶν μεγίστων] ἐκ παραδόξο λείπει δὲ κινδύνων. --- 
4, ᾿δντίληψις] ἐπίσκηψις. -- 7. αν ἡ Νὴ τὸν ϑάνατον δηλονότι. 
-- ὃ. “ἀναστάντες ὑγιάναντες. 

ν΄. 18. ᾿Εν τῷδε] τῷ ῥδηϑησαμένῳ δηλονότι. 

“εἶ αὐτὴν ἀσθενείᾳ Οαε5. Απρ. 
(!. 6. Ε. ῬΑ]. 1-- ναΐ. Η. Βθρ. 
(6. ) στ. 1. Απΐθ ΟΟ.}]. δεὰ τὴν 
ἀσϑένειαν, αὐοᾶ 1ιαπγ, ΕἸ. οἵ; 
Ἠξ ν]άδίιγ, Μιηα. Μοβαιι. Αὐν 
ΟἾγ. 1) 4. Θχβη)θηΐ. 
᾿ἡπεφϑείροντο (855. Ατιρ΄. 6]. 

Ε. Ἐ, Ραᾳ]. 1᾿. ψὰϊ. Η. Ἀερ. (6.} 
Οὐ, 1. ταῦ. Α]α, μα, Ηδδοκ, 
ΒΘΚΚ, ΜΨιῖρο διεφϑείρ. 

7. Διεξήει. Οτοάᾶ οἹἵπι Πιΐο 
ῬυδοΠροραῖαῦ καίγ οαπὶ (888. 
Αἴ. .Ο]. Ἀδρ. σοῦ, ας: Ὅτ. 
Μοβαι., αιῖθιιβ ΟἸημ65 ῬΑΥΥ͂, 
10. οὐ Ῥα]. δβϑϑθῃθτὶ ν]α θη, 
011. ΘΟ11]. 
᾿δρυϑέν. ῬΑ]. δρυνϑέν. Μα16. 

νἱὰ, ὍΠΟμ. Μ, οἵ δ) 1, 181. 
͵,Περιγένοιτο. »ὙΒοπναβ: περιε- 

γένετο καὶ ἀντὶ τοῦ ἐσώϑη καὶ 
ἔζησε. Θουκ. καὶ εἴ τες ἐ. τ. μ. 
περιγένοιτο.“ ὈὉὉΚ. 
Τῶν γὲ.. ὦ ΤΑχ, Βα. Τ᾿) δπὶ 
τῶν τε. 

᾿δντίληψις. Ἡ. ἀντίληψιν, οἴχπὶ 
ἐς 85. ἐν 8]. ῃγδΠ| ; 

8. Γὰρ ἐς Οδε5. Απρὶ 6]: (Ὁ, 
Ῥα]. Τὶ.  αῖ. Βθϑ. σοά, Β85. Ου. 
1. δβοῖς, Β6ῈᾺκ. συ]ρο γὰρ καὶ 
ἑς. 
Ἔς αἰδοῖα (855. Απρ. ΟἹ. 6. 

ῬΑ], τ, Καῖ. Ἀδρ, σοά. Βας, στ. 
Β. ΑΥὐ΄ ΟΠ γ. ἴῃ. ΑἸα. Β]ου. Βδ5. 
816ρ}., 1, Ηδδοῖς, ΒΈΚΚ, Α Θ[6ρ}. 
ῷ. δὰ Ηδδοκ. ἀβηιθ ἐς τὰ αἰδοῖα. 

“)έφευγον. Βοςσ. διέφυγον. 
Τοὺς δέ. Τίαὰγ. τοῖς δέ. 
᾿Ἔλάμβανε. ΤιΑυχ. πιᾶγρ, ΘΙΘΡΕ. 

ἐλάβετο. 
Τῶν πάντων. Τῶν ἄθ. Ἰιαιτν" 

Ψψτηα, ΑΥ, Οἢγν. Πδη., 1 Ῥοβίγες- 
10 1 ΠλΘΥ δ. Υ6Ο, ΤΠ 81}: δουρί, - 

Τὲ αὐτούς οπι. Βθρ. 1η ΑἸά, 
ΕἼοΥ. Βὰς, αὐτούς Θχαγαΐιιγ, ΟΥ̓, 
δὐποῖ, δὰ 1, 5. 

Ολν»... Ἐν τῷδε. Ῥιορ,, (6.) 
ἐν οὐ... ἀεί αθ σθο. ἤλαχ φῦ, 
νοῦβ. ἃ ἀβουρί. ἔχῃ τῷδε ΟΥ. τῷ. 
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στα ἄλλο τι ὃν ἢ τῶν ξυντρύφων τι" τὰ γὰρ ὄρνεα καὶ 
τετράποδα, ὅσα ἀνδρώπων ἅπτεται, πολλῶν ἀτάφων γιγνο- 

μένων, ἢ οὐ προρήει, ἢ γευσάμενα διεφθείρετο. 2. τεκμή- 
ριον δὲ [,] τῶν μὲν τοιούτων ὀρνίθων ἐπίλειψις σαφὴς 
ἐγένετο, καὶ οὐχ ἑωρῶντο οὔτε ἄλλως οὔτε περὶ τοιοῦ- 
τον οὐδέν" οἵ ὃδ κύνες μᾶλλον αἴσϑησιν παρεῖχον τοῦ 
3 , , ᾿Ὶ » 

ἀποβαίνοντος, διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσϑαι. 

(Περὶ τῆς ταλαιπώρου καταστάσεως τῶν ἐνοίχων, μάλιστα ὅτι ἀνε- 
πίμπλαντο ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ ἀνοίμωκτοι ἢσαν.) 

να΄. Τὸ μὲν οὖν νόσημα, πολλὰ καὶ ἄλλα παραλι- 
πύντι ἀτοπίας, ὡς ἑκάστῳ ἐτύγχανέ τι διαφερόντως ἑτέρῳ 
πρὸς ἕτερον γιγνόμενον, τοιοῦτον ἣν ἐπίπαν τὴν ἰδέαν. 
καὶ ἄλλο παρελύπει κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον οὐδὲν τῶν 
εἰωϑότων" ὃ δὲ καὶ γένοιτο, ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. 9. ἔϑνη- 
σχον δὲ, οἵ μὲν, ἀμελείᾳ, οἱ δὲ, καὶ πάνυ ϑεραπευόμενοι" 

8. Οὐ προρῇξε] ὥςπερ ἀπὸ τῆς ὀσφρήσεως γιγνώσκοντα ὅτι 
λοιμώδη ἐστὶ τὰ σωματα. --- Τελμήριον δέ] τοῦ λόγου μου. --- 
5. Περὶ τοιοῦτον οὐδέν] περὶ τὸ σαρχοβορεῖν. 

να΄. 10. ᾿Επίπαν) καϑόλου. --- Τὴν ἰδέαν] τὴν φύσιν. --- 11. 
Καὶ ἄλλο] λείπει νόσημα. --- Οὐδὲν τῶν εἰωθότων] 

᾿» 3 ἀλλά τι ζ 9 

παὶ ἄτοπον. (1. 40γ.) ἀηϑὲρ 

“Καὶ τετράποδα. Βιο5. (6.) Ατ. 
καὶ τὰ τετράπ. .,Ἧϊιις τοβροχῖξ 
Ῥ]υΐαγοἢ, ϑυπιροβ. 1Χ. Ρ. 7588.“ 
γν Α 85. 

Τιγνομένων. Τιαυγ. Ἐ. ΨΙπα, 
τῇ. ΑΥ. Ομγ. γενομένων. (Ορι1- 
τὴ] γεν.) 

, Ἢ οὐ. 6. οὐ 5. ν. 
Προςήει. Β. προφήπει., 
Τευσάμενα. Ναῖ. γευσάμενοι. 
“ιεφϑείρετο. Ο. οὐ διξφϑ', 

Ξοα οὐ ογαβιηι. Ὠ. διεφθείροντο. 
᾿Τάοσι ἀείπαο Ἰδοιπᾶσα παρεὺ δα 

ξωρῶντο τιΞξπ6, 
9, ᾿Ἐπίλευψις. Ὁ). ὑπόληψις ἴῃ 

γᾶΥ δ. 8]. θη. 1905 ὙἹγϑα!ᾶ ροϑῖ 
τελμ. δὲ νἱὰ, ποῖ... 

Ἴάλλλως οὔτε. Ὁ. ἄλλο τι οὔτε 
5.ν. ἃ]. πίδη. 

Τοιοῦτον οὐδέν. Οοά. Βα65. ἃ 

ΡΥ. πιϑῃ, τοιούτων οὐδέν, 568 
ΘΠλθη δῖ. 

ΘΑ». ΤΙ, ΤΙολλὰ καὶ --- γιγνό- 
μενον. ῬΑΥΘη 6515 δἰ συΐβ ρΕΥρΘ- 
ὙΠ ἸΠΟ]τι51: ΘΟ] 6}. 

Παραλιπόντι. 1). 1. Τίαὰτ. πα- 
ραλείποντι. 

Καὶ ἄλλο --- ἐπελεύτα. ., ΤΙαΘο 
ΟΣ ΤΕΣ ΤιΘνοβαιῖι5., Ἰη ογρυθία- 
Πχθι τι ΔΥΒῚ ΓΑ 115 11} Ὑ 1110}. 118 
ΔΒ Ἰπ|ΠῸ οαρ. 49. Ἰδραμειτ, ἐς, 
ΒΕΚΚ. πὸ ἀὐσιπηθοΐο αι εἰ 
νοῖϊοῦ, οἱ Βδιιὰ ρϑσα δριιᾷ 
ὙῬΠπιογᾶ. ἱπιριισηδηα αβϑθηΐ, 
γ1α, ποῦ, 

Ὃ δέ. ναι. οἱ δέ. 
2. "Ἐϑνησκον ---- ὠφελεῖν. ΟΥ̓́Θ 6, 

ον. ρ. 55. 54. το ἀμελείᾳ Ῥα], 
ἀμελίᾳ. 



τι ἐλ. 
ἅς ἤη γιέ: 

92 ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 8. 

[} ἘΣῪ! , , ς ᾽ -» δ᾿ - γ 

ἕν τε οὐδὲν χατέστη ἴαμα, ὡς εἰπεῖν, ὃ τι χρῆν προςφέ- 
ροντας ὠφελεῖν. τὸ γάρ τῷ ξυνενεγκὸν, ἄλλον τοῦτο. 
3, ὑἷ 8 δ τ δι 2 ᾿" ν᾿ .ν ᾽δὲ ὃ ΄ ι 
ἔβλαπτε. ὃ. σῶμα τε αὕταρκχες ον οὐδὲν διερανὴ πρὸς 

’ 3 ΄ . 

αὐτὸ ἰσχύος πέρι ἢ ἀσθενείας, ἀλλὰ πάντα ξυνηρει, καὶ 
τὰ πάσῃ διαίτῃ ϑεραπευύμενα. 4. δεινότατον δὲ παντὸς 
ἣν τοῦ χαχοῦ ἥ τε ἀϑυμία, ὁπότε τις αἴσϑοιτο κάμνων, 
(πρὸς γὰρ τὸ ἀνέλπιστον εὐθὺς τραπύμενοι τῇ γνώμῃ, 
πολλῷ μᾶλλον προΐεντο σφᾶς αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἀντεῖχον, ) 
καὶ ὅτι ἕτερος ἀφ᾽ ἑτέρου ϑεραπείας ἀναπιμπλάμενοι; 
ὥςπερ τὰ πρόβατα, ἔϑνησκχον" καὶ τὸν πλεῖστον φϑόρον 
τοῦτο ἐνεποίει. 5. εἴτε γὰρ μὴ ϑέλοιεν, δεδιότες, ἀλλή- 
2οις προριέναι, ἀπώλλυντο ἔρημοι, καὶ οἰκίαι πολλαὶ ἐκε- 
νώϑησαν ἀπορίᾳ τοῦ δεραπεύσοντος᾽ εἴτε προςίοιεν., διε- 
φϑείροντο, καὶ μάλιστα οἵ ἀρετῆς τι μεταποιούμενοι" 

1. Ἔν τε οὐδὲν κατέστη ἴαμα] τὸ σχῆμα κοινοπρεπὲ ἧς, --- 2. Ξυν- 
ἐνεγκόν] λυσιτελῆσαν. (λ. Αὖγ.} -- 8. Πρὸς αὐτό] τὸ νόσημα. -- 
4. ἐΞξυνήρει συναγαγὸν ἠφάνιξε. (λ. 4“γ.) -- 7. Τὸ ἀνέλπιστον] 
τὴν ἀνελπιστίαν τὴς ὑγιείας. -- ὃ. Προΐεντο!] ἀπέλνυον. (.. 40γ. ) 5 
9. Καὶ ὅτι ἕτερος ἀφ᾽ ἑτέρου ἢ ὴ σύνταξις οὕτω, δεινότατον ἦν ἥ 
τε ἀϑυμία καὶ ὅτε ἕτερος ἀφ᾽ ἑτέρου. τὴς Θεραπείας] τῆς ἀπὸ τοῦ 
νοσήματος ἰατρείας. (Βασ.) -- 10. “Ὥςπερ, τὰ πρόβατα] ὅτι τὰ 
πρόβατα μεταληπτικὰ καὶ μεταδοτικὰ τῆς νόσου. --- 11. Τοῦτο] ἡ 
ἀπόγνωσις δηλονοτι. --- 12. ἼἜφημοι) τοῦ ΔὩεραπεύσοντος. --- 14. 
᾿Δρετῆς] φιλανθρωπίας καὶ ἀγάπης. 

Ἕν τε οὐδὲ ἐν κατέστη. (455. ἔν 
τε οὐδὲ ἐνκατέστη, δὲ 6χ Θπλθ πα, 
18}. Υ860. ἕν τε, Απρ, ἕν τε οὐ- 
δεὲν κ' ΟἹ, οοά. νεῖ. δῖθρη. ΟΥ- 
Μοσαα. ΑΥ. ΟἸτ, 8}. ΑἸα. ΕἸοΥ. 
ὥτορ. Οοτ. Ηδβοκ. ἕν τξ οὐδὲ, ἐν 
κ. 1. Καῖ, Β6ρ. ἕν τε οὐδὲ ἐγκα- 
τέστη, εἵ Βόρ. Το. 18}. [π΄ 
νοΥ8. ἐν, (6. ἕν τε οὐδέν, ἕν 5. 
ν.) ἴδβίβ Ο81]., «1 141} νἱᾶε-- 
τὰχ.) δοὰ νυϊραία δίησογα βϑΐ, 
ψ]α. ποῖ. 

Χρῆν. Ὦ. 1. Τιαῖγν. Ἐ. Μιπά. 
γα. Αὖς ΟἸγ, οοὐά. Οτθβ. Οὐοτ. 
χ 816 χρή. 

Προςφέροντας. ΟΥ. προφέρον- 
τας. 

Ξυνενεγκόν. Β. ξυνεγχόν. 1). 
ξυνεγκών» ὦ ΘΥ̓88. οἱ ὁ βαρ είχε. 

8. Οὐδὲν ον. ΟΥ. 

Διεφάνη. Οτ. διεφϑάρη; 5εα 
Θηιθης, διεφάνη. 

Πάντα ξυνήρει. Αγ. ΟἾγ, Π 8}. 
ξυνήρει πάντα. ῬΥο ξυνήρει Βδερ. 

((.) ξήρει, ξύν 5. ξή. 
᾿4φ᾽ ἑτέρου ϑεραπείας. Απξα 

Οοὕ6Ρ. ρεύρθύαπι νΊγρ α}α Ροϑβὲ 
ἑτέρου ΘΟ] ΠΟ ΘΑ ειν, ΟἿ ποΐ: Ἑ. 
βφῚ ἑτέρου νόσου; ϑεραπείας 5. 
ν. 21. τδῃ. [τὶ ἑτέρας Ῥτὸ ἑτέρου. 

Πρόβατα. Ἐ!. προῦατα. 
5. Θεραπεύσοντος. ῬΓΟΟΘΟΡΊ 5 

10 

ἴπ 1πχϊταίϊϊομο Βαΐι5 Ἰοοὶ (Ῥεχβ. ᾿ 
ΤΟΝ Δεροπεύοντος» βοὴν 
Ἐεἰεϊοίησ Ἰορ πάν Θοπ θοεγαῖ. 

ίάλιστα --- μεταποιούμενοι, 
»» ϑ]1Ἃα5 ἴ μεταποιεῖαϑαε" μά- 
λισϑ᾽ οἱ ἀρ. μετ. Ῥτο ἀντιποιού- 
μενοι." ννΑϑ 8. ΟἿ. ῬΒοι. Ρ. 193. 
.» Ταηρὶξ πιο Ἰοοῖι Ῥ] αΐατοῖ, 

- 
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αἰσχύνῃ γὰρ ἠφείδουν σφῶν αὐτῶν, ἐςιόντες παρὰ τοὺς 
φίλους" ἐπεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπογιγνομένων 

τελευτῶντες καὶ οἵ οἰκεῖον ἐξέκαμνον, ὑπὸ τοῦ πολλοῦ 
κακοῦ νικώμενοι. 6. ἐπὶ πλέον δὲ ὅμως οἵ διαπεφευγό- 
τες τὸν τε ϑνήσχοντα καὶ τὸν πονούμενον ὠλκτίξοντο, 
διὰ τὸ προειδέναι τε, καὶ αὐτοὶ ἤδη ἔν τῷ ϑαρσαλέῳ 
εἶναι" δὶς γὰρ τὸν αὐτὸν, ὥςτε καὶ κτείνειν, οὐκ ἐπε- 

λάμβανε. καὶ ἐμακαρίξοντό τε ὑπὸ τῶν ἄλλων, καὶ αὐτοὶ 

τῷ παραχρῆμα περιχαρεῖ καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον ἐλπί- 
δος τι εἶχον κούφης μηδ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἄλλου νοσήματός ποτε 
ἔτι διαφθαρῆναι. 

(Πίγιστος φϑόρος ἀνθρώπων καὶ ἀμέλεια τῶν περὶ τὰς ταφάς.) 

νβ΄. Ἐπίεσε δ᾽ αὐτοὺς μᾶλλον πρὸς τῷ 
πόνῳ καὶ ἡ ξυγκομιδὴ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ 
οὐχ ἡδσον τοὺς ἐπελϑόντας. 9. οἰκιῶν γὰρ 

ὑπάρχοντι 
Ω ν᾿ 

ἄστυ, καὶ 
οὐχ ὑπαρ-- 

2. Τὰς ὀλοφύφσεις] λείπει ἡ πρός" ἵν᾿ ἢ, πρὸς τὰς ὀλοφύρ- 
σεις παὶ τοὺς ϑρήνους. --- 4. " Οἱ διαπεφευγότες "] τὸν ϑάνατον. 
(1. 410γ.ὴ) --- 56. Τὸν πονούμενον] τὴν ἀσϑένειαν. (λ. Κασσ. 40γ.) 
-- 9. Τῷ παραχρῆμα περιχαρεῖ) τῇ ἐνεστώσῃ περιχαρείᾳ. (1: Κασσ. 

. “40γ.) ξ νη) Κούφης) τῆς πουφιξζούσης αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης. 
νβ΄. 12, Αὐτούς]) τοὺς ἀϑηναίους. (λ. 4υγ.) 

σξοὶ πολυφιλίας ἴῃ πο.“ ὈΌΚ, 
Ψψευρὰ ΡΙαΙΆτ ΣΙ, ἐν 1, Ρ. 884. Βᾶθο 
βπηὶ: ᾽ν δὲ τῷ λοιμῷ φησὶν ὃ 
Θουκυδίδης τοὺς ἀρετῆς μάλιστα 
μεταποιουμένους συναπόλλυσϑαι 
τοῖς φίλοις νοσοῦσιν" ἠφείδουν 
γὰρ σφῶν αὐτῶν, ἐόντες παρὰ 
τοὺς ἐπιτηδείους. Τί Ἰσίιτν π6- 
δ᾽1ρῖῖ παι δι], Ρμοτῖ., εθὰ οτηι 
ΟΥ̓ ΠΙθι15 οὐ α, ἀσηοϑοῖς ῬΥΟΟΟρΡ. 
Θο1. 1. ο. 8. 

᾿Ηφείδουν. ΟΥ. ἐφείδουν.. 
Τοὺς φίλους. Τούς οπι. Υ]ηᾶ, 

ϑέϑεϊπι ρχὸ ἐπα Τιι5. ἔπειτα. 
Καὶ οἱ. Καί οχχι οοα. Βα5., οἱ 

Βοσ 
᾿Εξέκαμνον. (δες, Απς. Η. 6. 

᾿ ἐξέκαμον. 1)6 τοῖα δἰγαοζιγα ν]ὰ. 
δαμποῖ, 

Τοῦ πολλοῦ. Τοῦ οἱ. ΟἹ. 

ακοῦ ΝῊ ΟἿ. Τιαῖῦ, Ἐ᾿. 

6. “Ζιαπεφευγότες. 1. διαφυ- 
γόντες, γιᾶγρ. Θδα. πδη. δέαπε- 
φευγότες. 

Τόντεϑνήσκοντα. .,ῬΟΙΠΠΙΧΊΙΙ, 
104. τὸν δὲ τεϑνηκύτα,, πιᾶ]6, ““ 
γγΑ 858. Ὁ. τὸν τεϑνησχοτα. 

Καὶ αὐτοί. Καί οτι. Τιαῖιγ. 
Θαρσαλέῳ. Ὁ. ϑαρσαλαίῳ. 
δὶς --- ἐπελάμβανε. Ηΐ5 ρῬατεη- 

ἘΠποβῖὶς εἷρμα δἀάϊαϊε Ηδδοκ., 
4υθηϊ ΠΟ 56  Ἐ]ΠΊΙΥ. 

Τῷ παραχρ. ἴῃ 855. 6 τῷ 
ζασίιι εγας τό. ῬᾺ]. τῷ, εὰ 
δθΐα ἔποσαι τό, ΤῸ οἰΐαυη 10. 
Ἔτι ὀταφϑ'. Τίαυγ. ἐπιδιαφϑ'. 
ΟΑρΡ. 111. 9. “Ὑκαρχουσῶν. 

Ματρ. ΕἸογ. γιατ, ὑπαρκουσῶν, 
θηπΊθσθ. 
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χουσῶν, ἀλλ᾽ ἐν καλύβαις πνιγηραῖς ὥρᾳ ἕτους διαιτῶ- 
μένων, ὁ φϑόρος ἐγίγνετο οὐδενὶ κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ νεκροὶ 
ἐπ᾿ ἀλλήλοις ἀποϑνήσχοντες ἔκειντο, καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς 

ἐχαλινδοῦντο καὶ περὶ τὰς χρήνας ἁπάσας ἡμιϑνῆτες, 
τοῦ ὕδατος ἐπιϑυμίᾳ. 8. τώ τε ἱερὰ, ἐν οἷς ἐσκήνηντο, 
νεκρῶν πλέα ἦν αὐτοῦ ἐναποϑνησχόντων. ὑπερβιαζομέ- 
νου γὰρ τοῦ κακοῦ, οἵ ἄνϑρωποι, οὐκ ἔχοντες ὅ τι γέ- 
ψῶνται, ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων 

ὁμοίως. 4. νόμοι τὲ πάντες ξυνεταράχϑησαν οἷς ἐχρῶντο 
πρότερον περὶ τὰς ταφὰς, ἔϑαπτον δὲ ὡς ἕκαστος ἐδύ- 

νατο. καὶ πολλοὺ ἐς ἀναισχύντους ϑήκας ἐτράποντο 

1. “Ὥρα δε ρα τῷ ϑέρει λέγει. -- 8. ἱΟοίων] ὁσίων οὐδετέρως. 
ὁσεῶν ϑηλυκῶς. 

ἀλλοτρίας, ξένας. 

Ἔν καλύβαις πνιγηραῖς. Ηϊΐπο 
ἀυχογαπῦ Αὐσδη. δὴδρ. ΨΙ, 93. 
Ῥτόοορ. Ρ. 74. (Ῥεγβ. 11. ο. 19.) 
«αὶ γαμπά. 11. ς. 6. οτάϊπρηι ἴπ- 
ν Υ (ἐν πνιγ. καλ.}7) 564 γα }- 
Ξαΐδηι {πθέιῦ (ΔΙ Θπτι5. 1. δια πὶ 
1... αἴφιθ δἰΐατα Β]ιΐ, ῬΘΥΊΟ], ς. 
84. ἐν στηνώμασι πνιγηροῖς 5ογῖ- 
Ὁ1:. 
“Ὥρᾳ ἔτους. ,(Ὥρᾳ ϑέρους Οα- 

Ἰοπιιδ᾽ Ἰοσανα οἴκασι 1, 5. περὶ 
ἐπιφορᾶς πύυρετῖ “(ἢ Ηὺ05. 
Οομβθατ Ῥγοσορ. ῬοΥβ. 11. ο. 
19... «ιῖ Ψαμηα. Π. ο. 6. ἸὩνοῦ50 

οταϊπα ϑέρους ὥρῳ ΞοΥδίδ, εἴσαξ 
ῬΙμῖ. ῬΟΟΙ. ὁ. 88. Θέρους εἰϊαμι 
Μοσαι. Αἱ νΙὰ. δαἀηοΐ. 

Ὁ φϑόρος. Θαΐθηις. ὁ ῳϑ' 
κατὼ τὸ σῶμα, ᾿ἰθπΊθγβ. 

γί νετο. Ναῖ. Η. ΒερΡ. (6.) 
ἐγένετο. 

᾿Δλλήλοις. Ο. ἀλλήλους. 
᾿ἀποϑνήσκοντες. τῆλ. Ὁ ς 

δῆ: Ῥνήσα. 1)6 5θηβιι νἱὰ, ποῖ, 
τοῖς ὁδοῖς. ΟΕ. τοῖς ὁδ. 
τοῦ ὕδατος. ΟἸΐμι (6 Ηδαοῖ.) 

τῇ τοῦ ὕδ. Ῥείον ατιῖς. ἀ6, Δὰρ. 
(1 χιῖο πᾶ. Υ60. Βα ΡΟΥΘ.) ὦ)» 
Ῥα]. 1τ, ναὶ. Η. Βορ. α΄. [νδαγ. 
Βοκῖὶς, ΟΕ ποῖ. Ψε βαίθαι 56 «ιι1- 
τὰχ Ῥσόοορ, Ρ. 140. 

Οὐγ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισι. --- ο. Πάντες} 
ϑεῖοι καὶ ἀνθρώπινοι. --- 11. ᾿δναισχύντους) [σημείωσαι" (40γ.)} 

8. Ἐσπκήνηντο. (55. ἐσπκήνων- 
το, 58 οιιπὶ οπηθηα, ἐσχήνηντο. 
10 Αἰ, Ἰἰτογδθ ἢ ΒΌ ΡΟ βού, ὥς 
οοϑοῦ σχηνεῖν. πο σπηνοῦνς 
ᾳφιοά ςοίαην, ποβίθυ [βογϊριου) 
ΔάΠΙΡΘΥΘ δοϊδὲ ρουρθειό ΑἸ], “ς 
ΑΒΒΕΈΒΟΗ. αἵ, δας 188. ΑΥ, 
Οὗγ, ἐσκήνουν», 5ἴοιιῖ ρ 1, 89. 

᾿Εναποϑνησπόντων. ἸᾺ 

ὥνησκ.) πὸ 85. ν. 

Γένωνται. Τι. αῖ. Ἡ. ἘΒερ. 
(6.) γένοιντο. Οτισα ὁ} Βαυίειη. 
ὃ. 196. 9. πο]ὲ Ρταθίονγο. Υ; 66. 
Οὐκ εἶχον ὅ τι εἰχάσωσιν. ΟΥ̓. 
ΤῬΆίογβοι, Οὐ. ὃ. 846. 15... ῬΑ]. 
γένηνται. δ ς 

ἱὉσίων. ΟΙ]. οχ δπιθηᾶ, δἔ τπᾶτρ,. 
ϑίθρῃ. ὁσεῶν. Οἵ. 5010]. δ νἱα, 
αὐπηοῖ. 

4, Ξυνεταράχϑησαν. στ. Τιδαν. 
σψιυϊρο (Ηδϑοὶς. Βεκκ.) ᾿συνετ. 
Αἱ νἱᾶ. 1. 1. ρ. 909. οἵπὶ ἘδΥχ. 
αἸ5οΥ. βουρῦ, ε 
δύνατο Οδ5Ξ:. Ατιρ. ῬΑ]. Τῇ. 

γαϊ, Βορ. οοα. Β85. αὺς Ασα, ΟἾγ. 

3 

ἑνα- 

Ἡδδοκ, Βεκκ. 6 Ῥαδυῦ. ἰδοθξ 
Οα}], Ψυ]ρο ἠδύν. ΟἹ, 1, 1. Ρ. 
926. , 

ἜἜτράποντο. Αγ. ΟἸγ. ἐτρέ- 
ποντο. 

δ 
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σπώνει τῶν ἐπιτηδείων, διὰ τὸ συχνοὺς ἤδη προτεϑνά- 
ναι σφίσιν. ἐπὶ πυρὰς γὰρ ἀλλοτρίας, φϑάσαντες τοὺς 
φήσαντας, οἵ μὲν, ἐπιϑέντες τὸν ἑαυτῶν νεχρὸν, ὑφῆπτον, 

ἂ τὰ 2) α »"» - , ἊΝ , 

οἱ δὲ, καιομένου ἄλλου, ἄνωϑεν ἐπιβαλόντες ὧν φεροίεν, 

ὅ ἀπῇεσαν. 

(Ὅτι ἀνομίαν ἢ νόσος τῇ πόλει ἐνεποίησε.) 

νγ΄. Πρῶτόν τε ἦρξε καὶ ἐς τἄλλα τῇ πόλει ἐπὶ 
πλέον ἀνομίας τὸ νόσημα. ῥᾷον γὰρ ἐτόλμα τις ἃ πρό- 
τερον ἀπεχρύπτετο μὴ καθ΄ ἡδονὴν ποιεῖν, ἀγχίστροφον 
τὴν μεταβολὴν ὁρῶντες τῶν τ᾽ εὐδαιμόνων καὶ αἰφνι- 

10 δίως ϑνησχόντων, καὶ τῶν οὐδὲν πρότερον κεχτημένων, 
3 ᾿ Ἁ 2 , 2 4 

εὐϑυς δὲ τἀκείνων ἐχόντων. 
σ΄ ΙΔ ᾿) ν 

. ὥςτε ταχείας τας ἑπαῦυ- 

ρέσεις καὶ πρὸς τὸ τερπνὸν ἠξίουν ποιεῖσϑαι, ἐφήμερα 
τά τ σώματα καὶ τὰ χρήματα ὁμοίως ἡγούμενοι. 8. 

. 

ς, Τοὺς νήσαντας] τοὺς ἐπιξυνάξαντας καὶ ἑτοιμάσαντας τὰ 
τῆς. πυρᾶς ξύλα. (Κασσ.) 

νγ΄. 6. Ἦρξε] ἀρχὴ γέγονε. --- Ἐπὶ πλέον] διαβολὴν ἐμφαίνει 
τῶν ᾿4ϑηναίων τὸ ἐπὶ πλέον κείμενον. (Κασσ. 4ὐγ.) --- ἃ. ᾽4γχί- 
στροφον] ταχεῖαν, ὀξεῖαν. [ἐγγυτέραν. (λ. Κασα.}} --- 0. Οὐδὲν 

, . , » 7 Ἢ Ἂ , 

πρότερον κεχτημένων) τῶν πενήτων. (λ. 4ὐγ.) --- 11. Τὰς ἐπαυρέ- 
0 ἐι , γ 

σεις] τὰς ἀπολαύσεις καὶ ἡδυπαϑείας. 

Συχνούς. ΟἸγ. Ώδη. συχνῶς. 
Προτεϑνάναι. Ὁ. Ἐ,. προςτεϑν. 

᾿Νήσαντας. ΟἾγ. Ὥκδη. Β. Α]4, 
ΕἸοΥ. Βα5, (6α., ποὴ ςοα. Βα5.) 
δἴσιιθ δχ δηηθηᾶ. δἰΐδυ ΑΥ, ψο- 
δσήσαντας. Αἱ νἱά. ποῖ, 

Νεκρόν. Ὦ. ψεκρῶν, Ὁ 8. ὦ 8]. 
τλδ8η. Ι 

Καιομένου. Οἵ, Δ 1, 49, 5. 
ἔλνωϑεν ἐπιβαλύντες. Ῥτο ἐπε- 

βαλόντες οοα. Βα5.1). Τινατιγ. ἐπι- 
βάλλοντες. Ῥοδίγοηλιιδ δἰπιι] ἄνω- 
εν Ροϑβὲ ἐπιβάλλ. οο]]οοαῖ, βἴουὶ 
Ἐπι τῇ, ΑΥ, ΟἾχ. 1)8η. ρΡοϑὲ ἐπιβα- 
δόντες. ἷ 

Ολν». 111. Πρώτον. Ἐ,, πρῶ- 
τος.᾿ "ἐ; ᾿ 

Τῇ πόλει ἐπὶ πλέον. Ἐ,. ΜΌΞαιι. 
ἐπὶ πλ. τῇ πολ. 

᾿ἀπεμρύπτετοι. ἴβϑθς. Αἰ, 
Μόοσαα. ἀπέκρυπτε τῶ. Ῥαϊ. ἀπέ- 
χρυπτε τῷ. ΟἹ. [, ἀπέκρυπτε τύ. 
Οτ. ἐκρύπτετο. Ν 

Ἱεταβολήν. 8011808 βὸ ἵπ Β. 
81. τη81. 6Χ σοΥΥ. 1Π|ἀ|8. 

“ἰφνιδίως. Ὁ. αἰφνηδίωρ. 

Οὐδέν. Ὁ. Ροξὲ οὐδέν 5. ν. 8]. 
γ8. μέν Δα, εἰ ϑδιαϊϊπι σρο- 
τέρων ΘΧΒΙΘγα γδάϊζαγ. 

Ταἀχείνων: Ο. Ἐ, Ῥ4]. Ἐ. Β6». 
(6.) 1. Μοβᾳιι. τὰ ἐκείνων, ΟΥ̓, 
Ὧι 1: 9ὴ 910: 

9, '᾿Ἐπαυρέσεις. Μῶοκαι. ΑΥ, 
ΟἸγ. ἐπαυρήσεις. Αἱ νἱᾶ. [.0}}. 
δὰ ῬΏγγπ, ρ. 447. 

Τά τε. Ἰίδυγ. τὲ τά. 
Καὶ τά. Οτ. οἵη. τᾶ. ὲ 
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»" - φ - 9 

καὶ τὸ μὲν προςταλαιπωρεῖν τῷ δόξαντι καλῷ οὐδεὶς 
“ φ " Τρ ᾽ ᾿ δ... 9 9. δὲ 5, -" 

πρόϑυμος ἣν, ἄδηλον νομίξων, εἰ, πρὶν ἐπ΄ αὐτὸ ἐλϑεῖν, 

διαφϑαρήσεται" ὃ τι δὲ ἤδη τε ἡδὺ καὶ πανταχόϑεν. 
τὸ ἐς αὐτὸν κερδαλέον, τοῦτο καὶ καλὸν καὶ χρήσιμον 

᾿ - κ ΄ 9 ͵ ΄ 5 Ἢ 

κατέστη. 4. ϑεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς 

ἀπεῖργε, τὸ μὲν κρίνοντες ἐν ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μὴ, 
» » 9 -" 

ἐκ τοῦ πάντας ὁρῶν ἐν ἴσῳ ἀπολλυμένους, τῶν δὲ ἁμαρ- 
τημάτων οὐδεὶς ἐλπίξων μέχρι τοῦ δίχην γενέσϑαι βιοὺς 

ἂν τὴν τιμωρίαν ἀντιδοῦναι, πολὺ δὲ μείξω τὴν ἤδη 

1. Προςταλαιπωρεῖν τῷ δόξαντι καλῷ] τουτέστι τῇ ἀρετῇ" 
αὕτη γὰρ μετὰ ταλαιπωρίας γίγνεται. --- 8. κ᾿" ΄Ηιδει} ἢ γραπτέον 
ἐστὶν, ᾿Αττικώτερον τουτὶ νόει. (ΠΠαλ.} --- ἃ. Κερδαλέον ) ἐἑπωφελές. 
(1. ἡὐγ.}) --- 5. ᾿ἀνϑρώπων νόμος] ἀνθρωπίνη εὐνομία. (λ. 4γ.) --- 
6. Τὸ μέν] τὸ ϑεῖον δηλονότι. (λ. 40γ.} --- Κρίνοντες ἐν: ὁμοίῳ ἢ} 
εἶναι δηλονότι. (λ. 4ὖγ.}) --- 9. Τὴν ἤδη κατεψηφισμένην) ἀπὸ 

, 
κοινοῦ τὸ δίκην. λέγει δὲ τὴν νόσον. ἀπὸ κοινοῦ δὲ καὶ τὸ ἐλπίξων- 

8. Τὸ μέν. Τῇ ῬΑ]. γϑσ. Ὠ1ΩΏ, 
τῷ μέν. Βδδοκῖτ5. 1818. ΘΟμπηγᾶ 
Ῥοβυῖὶ ροβὲ τὸ μέν. οἷ] ΥΘβρου- 
ἀδαὶ ὃ τι δέ. Ια, Μαί. στ. 
5. 549. αὐηποῖ, 2. Αἀα. ΥἹ, 17. 
τὸ μὲν ἐς τὴν γῆν ἡμῶν ἐςβάλ- 
λειν ἱκανοί εἶσιν. Οἱ, δτηι. δὰ 
ΘορΡἢ. Αἱ. ν. 114. 

ΠΠροςταλαιπωρεῖν. ῬΑ]. ΟΥ. 
Ταὰν. 1. προταλ. Αξ νἱα. ποῖ, 

ἜἘπ᾽ αὐτό. Μ᾽πά. τι. ἐπ᾿ αὐτῷ. 

ἜἘλϑ εῖν. (55. Δυρ. ΟἹ. Μοβαιι. 
ἔλθη, Ατιϑ. 5ῖπθ Σ᾿ ΒΈΡΞοΥ. Οποά 
ἔλθῃ τ, φιομίατα θἐΐατη ΑΙΪΕῚ 
πρίν εἴηθ. ἄν αἴπι ΟομὨϊπποῦνο 
ἀρὰ Τῖναο. ᾿πησαῖαν {ν]α. 1, 1. 
Ῥ- 141.}, Ρτοβαυῦ! ροβββ οὐβάβϑ, 
δίοιῦ ἡρϑὶ αἰϊψιιαμ ο ΟΥΘα] ἀ ηλιι8, 
οορίίος Ηἴο πρίν οὐπὶ σομἑπ οἱἑ- 
νὸ οὐμηΐηο ᾿σοιπὶ ΟΠ ΠΒΠ6ΥΘ, 
ΟΕ. ΕἸΏ15]. δὰ Επτ. Μά, Ρ. 119. 

Ἤδη Οα55. (μἴο ἃ πι8}. γϑα.) 
Αὐρ. 1ε. Η, Ε. (Πῖς οὐ εξ 5. 7) 
Μοβαιι.. Ηδδοκ, ΒΟΚΚ. 1η Καῖ. 
ἤδη. ῬΑ]. ἤδει. στ]ρὸ ἤδεε. .»Ο 
Θοιοπὶ ομβῖαξ Ἰοοῖι5 ραγίϊοι δθ 
τέ, απο ρμοϊϊιβ ροβὲ ἡδύ 6011ο- 
ΟὟΥῚ ἀερερδὲ, [οὐ ἀμγτιι5. ΟΠλἶ8- 
βιιπὶ ὅν.) Οἴᾶγα γϑοορὶ Ἰθοιο- 
ὯΘ6Πὶ ἤδη) ἑαπι, ἧπιὶ ργαθϑοπέϊα, 

4186 ἀρ ἰϑεΐπιδτη ἢ. 1.7 Σαπαϊξ 
δϑηϊθηϊίαμι,  ΠΆΛΟΚ, δίαϊη 
ΡΤῸ τέ εχ 1). τά δϑοσγξησ, 

Καὶ πανταγόϑεν τό. Οπιῖ550 
καί τὰ. Ασ. ΟἸν, Πδη. πανταχό- 
ϑεῦ τε.) Τιϑογ. πανταχόϑεν τὲ τὸ 
οχ ΠΡ ρηΐ, οἱ πανταχόϑεν τε οἰΐδῃι 
εχ ΟἹ. Ου. οἱ Ε᾿. οἱϊαϊαγ, 

Αὐτό Οκ55. Ατιρ.- ΟἹ. Ο. Τί. 
ναὶ. Βθς. συ. Ὁ. 1 84ν. Εἰ. νΙηα.ς 
τῇ. ΑΥ΄. Οἢγ. 8. ΑἸά. ΕἸ] οΥ, Β 85.» 
«ιοᾶ ἃ ΑΡ δ θο τη τιι5 18 πὶ 
(οεΠ]. γθοορίαγβ ογἂξ ΡΥῸ νὰ]ς. 
αὐτόν, 564 ορθύδθ πὸ μβατιιθ- 
τὰηδ; γϑοθροσπαδ Ηδδσκ, εἴ 
Βος, Οἵ. δαποῖ. ἢ 

Καὶ καλόν. Καί οτν. σοα. ΒδΞ. 
ΟΥν. Τϑαν. Ατ. ΟἿ σ, Ὁ δα", 5. ν. 
81, πγᾶνν. Πα]οὲ Ε,. 

4, Οὐδεὶς ἐλπίξων ἴῃ πιᾶτρ. 
8]. πϑη. Ῥύδθρεῖ ὦ, Οομῖγχα Ο. 
οὐδείς 1015 Θχαταῖ. 

Βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν. Τιδιιτ. 
Μοβίι. πὶ. Ασ. Ωγ. τὴν τιμω- 
ρίαν βιοὺς ἄν. 81. εἰΐατπα Εἰ. δὲ 
1.80... ηἶσὶ ψιιοὰ 1116 βίου Ῥτο 
βιούς Θχθῖννουθ, Βἷσ ἀυι σα απὶ 
ῬΥδοιθυ τ τοτγα ἐγ τι, 

᾽ -» - 39 

᾿Αντιδοῦναι. ., 1υϑσ᾽αν εὐ ἀπο- 
δοῦναι, 56 πηγίηϊ5 ῬΪδαοί, “" 
5ΤΈΡΗ. ὕβρίηδηι νὸχὸ Ἰορίζαν 3 
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φατεψηφισμένην σφῶν ἐπικρεμασϑῆναν, ἣν πρὶν ἐμπε- 
σεῖν, εἰχὸς εἶναι τοῦ βίου τι ἀπολαῦσαι. 

(φηστήρια περὶ τῆς νόσου καὶ μέρῃ τῆς Ἑλλάδος ἃ ἐπενεί- 
ματο.) 

νδ΄. Τοιούτῳ μὲν πάϑει οἱ ᾿4ϑηναῖοι περιπεσόντες 
ἐπιέξοντο, ἀνθρώπων τε ἔνδον ϑνησκόντων, καὶ γῆς 

δ ξξω δῃουμένης. 9. ἐν δὲ τῷ κακῷ, οἷα εἰκὸς, ἀνεμνή- 
σϑησαν καὶ τοῦδε τοῦ ἔπους, φάσκοντες οἵ, πρεσβύτεροι 
πάλαι ἄδεσϑαι, 

ξεν Δωριακὸς πόλεμος, καὶ λοιμὸς ἅμ᾽ αὐτῷ. 

8. ἐγένετο μὲν οὖν ἔρις τοῖς ἀνθρώποις μὴ λοιμὸν ὠνο- 
10 μάσϑαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ λιμόν ἐνί- 

κῆσε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος, εἰκότως, λοιμὸν εἰρῆσθαι" οἵ 
γὰρ ἄνϑρωποι πρὸς ἃ ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο" 

ἣν δέ γε, οἶμαι, ποτὲ ἄλλος πόλεμος καταλάβῃ “Τωρικὸς 
τοῦδε ὕστερος, καὶ ξυμβῇ γενέσθαι λιμὸν, κατὰ τὸ εἰκὸς 

4 οὕτως ἄσονται. “ 4. μνήμη δὲ ἐγένετο, καὶ τοῦ Ζακεδαι- 
μονίων χρηστηρίου τοῖς εἰδόσιν, ὅτε ἐπερωτῶσιν αὐτοῖς ὃ. .Βιβλ. 

τὸν ϑεὸν, εἰ χρὴ ὐγε ἀδηρρδε ἀνεῖλὲ κατὰ κράτος πρλομῶθοι ἄ- κεφ. 

νίκην ἔσεσϑαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσϑαι. δ. περὶ μὲν δ᾿ 

1838. οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ γιγνόμενα ἤκαξον ὅμοια εἶναι. 

νδ΄. 4. ᾿ΕἘπιέξοντο] Ὅμηρος" Ἐὶ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ 
λοιμὸς ᾿ἀχαιούς. -- 6. Τοῦ ἔπους} ἐκ πυϑοχρήστου στίχος. ( Κασσ. 
“40γ.) --- Φάσκοντες σημείωσαι τὴν σύνταξιν. (Βασ.) 

Ὁ Α5. ΤΙΝ. Τοιούτῳ μέν. Ζωρικός. Τιαιτ. Μ]πά. ΤΠ τα. , 
Μοξαιι. τοιούτῳ μέντοι. 
Τῆς. Τιαυγ. τῆς. ΝΟΙ͂ 1άθο τῆς 

γῆς ΘΟ σΟΘγΘ. Ψ|8. 1, 91, 9. 
Φ᾽ “ωριακὅς. στε. Ἐ. Μόξαα. 

δα, «Πὠριπός. 
8. Ἔν τῷ ἔπει οτα. Αὐ, ΟἿγ. 

1) Εἰ, δα] ἐν τῷ 5... ἃ]. ΤΏ. 
Ψοτηηι [᾿ς Καῖ, ἐν τῷ ἔπειτα. 
Ἐπί. Ἀιερ. (.} ὑπό. 
Εἰκότως οχᾶ, .Ο.. Ἔ. 
Οἱ γάρ. ΑΥ. κἱ μὲν γάρ. 
Ποτὲ ἰξέμζο, πόλεμος. τ. πόλ. 

ποτὲ ἄλλ 
'Καταλάβῃ: Ἑ, καταλάβοι. 

71 ἠμογά, 1}: τι Χ, 

ΑΙά. νη. “Ἰωριακόρ. 
Ὕστερος. δι. ὕστερον. 
4, Καὶ αὐτὸς ἔφη “ξδυλλήψε- 

σϑαι. ᾿ ΤΉΟΙ. , Μαρ. 1η βούλο- 
μαι" τὸ φημὶ ἀεὶ πρὸς μρμ μλὴ 
καὶ ἐνεστῶτα. Θουκ. ἐν τῇ 
καὶ ἀἁ, ἐ. ἕξ." Ὁ υΚ. 

5. Μὲν οὖν. Οὖν ἅε. Ἀερ. 
(σ. 5. ν. δαςοΥ.) 
Ἤικαξον Γδαγ. ΒΘΚΚ, Ψι]ρο. 

εἴκαζον. ΜιΔ6 {86 σοπίγα 1, 1. 
Ρ. 226. δὰ ΨΊ, 92. αϊδραίαια 
διυηΐ, 

Ὅμοια εἶναι. Ο. εἶναι ὅμοια. 
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ἐςβεβληκότων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἡ νόσος ἤρξατο 
εὐθύς. καὶ ἐς μὲν Πελοπόννησον οὐκ ἐςῆλθϑεν, ὅ τι ἄξιον 
καὶ εἰπεῖν, ἐπενείματο δὲ ᾿ἄϑήνας μὲν μάλιστα, ἔπειτα 
δὲ καὶ τῶν ἄλλων χωρίων τὰ πολυανθϑρωπότατα. 6. ταῦτα 
μὲν τὰ κατὰ τὴν νόσον γενόμενα. 

β΄. Οἱ Πελυποννήσιοι τὴν ᾿Αττικὴν δηοῦσι. Κεφ. νέ.) 

νέ. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπειδὴ ἔτεμον τὸ πεδίον, 
παρῆλθον ἐς τὴν Πάραλον γῆν καλουμένην, μέχρι “αυ- 
οίου, οὗ τὰ ἀργύρεια μέταλλά ἐστιν ᾿Αϑηναίοις. καὶ πρῶ- 
τον μὲν ἔτεμον ταύτην ἣ πρὸς Πελοπόννησον ὁρᾷ, ἔπειτα 
δὲ τὴν πρὸς Εὔβοιάν τε καὶ ΄ἄνδρον τετραμμένην. 9. Πε- 
ρικλῆς δὲ, στρατηγὸς ὧν καὶ τότε, περὶ μὲν τοῦ μὴ ἐπεξ- 

9, Ὅ τι ἄξιον καὶ εἰπεῖν ἤγουν ἄξιον διηγήσεως. (1. Α4ὖγ.)) --- 
8. Ἐπενείματο) κατέφαγε. (λ. 40γ.) 

νέ. 7. Τὴν πάραλον) τὴν παραϑαλάσσιον. --- Παυρίου] Μαύ- 
ριον ὄρος ἐν τῇ ᾿ἀττικῇ, οὗ μέταλλα ἀργύρεια. (ἱῬοστγ.) --- 11. 
Στρατηγὸς ὧν καὶ τότε] τινὲς εἰς τὸ ὧν, τινὲς εἰς τὸ καὶ τότϑ 
στίξουσι. 

"ἄξιον καὶ Ὅ455. Αὑς. (]. 6. 
ῬΑ]. [᾿. Κι. Η. μεσ, Οτ. 1. Τιδαγ. 
Ἐ.. Μοβαι. 8510]. Ηδδοξ, ΒΕ. 
Ψψυϊρο καὶ ἄξιον. 
Χωρίων 58. ν. 684. γηδ8η. Η. 
6. Τὴν νόσον. τ. Πελοπόν- 

ψησον. 
Γενόμενα. Τιϑιγ, γιγνόμενα, Ἐ!, 

γινόμενα. 
64». ΠΥ. "Ἔτεμον. Τιδὰγ. ἔτε- 

μνον. 
Τὸ πεδίον. 1. Τιαῦγ, (2) ΑΥ. 

ΟἸτ. Π8η. τὸ χωρίον. .,,) Πεδίον 
Ῥοίΐδιβ ογεᾶο βουϊρϑίββθ Ἐμιου- 
ἀἸάοπι αἰιᾶτ χωρίον. Ἐγδηΐ 161 
οἰΐπι ἀΐνουθα ρθηῆθσα οἰνἧιπι οἱ 
ἐκ τοῦ πεδίου εἰ οἱ πάραλοι. 
Ἡδτοάοῖ, 1, 59.“ ΓΚ. 

Πάραλον., Ῥεγεῖποι πὰ Ἰοοιιθ5 
ΤΠοπι. Μασ. Οὐ μόνον παράλιος 
χώρα, ἀλλὰ καὶ πάραλος."“ ὈΌΚ. 

“Μαυρίου. Τὰ. αϊ. Ο. Μαυρείου. 
ΨΙα. 1. 2. Ρ. 365. ΟἸ ᾽πὶ δαᾶερα- 
ἔν ὄρους, ιιοά οἴιμ Ο 855. ἈΕρ. 
ψίμα, Αὐ. Οἷτ. δ. ϑιϊά. (ἴῃ 

ἀργυροῦν) ρυΐπιιιβ ἀρ θοῖς Θοε]., 
οἷ ῬΑ], Εἰ, δὲ Ρῥ]οσίχιιθ ῬδυΥ. 
δια σι]ρι]αΥ νϊἀδηϊταν, Ὄρους 56Γ- 
ναὶ Ε,, ὄρος Βαρθηΐὶ 10. δὲ 1., 
1ΐσ οὐπὶ οὔ ξΞῖιροὺ ὃ. Ααα, 1, 9. 
Ρ. 966. 

Οὗ τὰ ἀργ. .. ϑυῖϊδας ἱπ ἀργυ- 
ροῦν ρῬτὸ οὗ τὰ ἀργ. Ἰερὶξ ὅπου 
ἀργ-.. ΡΥᾶνε. “ ΥΑ58. 

᾿Δργύρεια. ῬΑ]. Ο. Ὁ. 1. Τδαγ. 
Ἑ. Μοβαι. ἀργύρεα. (ΟΕ. δέει. 
Τοχ, Χοπ. ἴῃ ἀργυρεῖον.) Ψ]ρ6- 
ἴδπὶ ἀρποϑβοὶξ ϑιι1α., δἴασιιθ 8119 
4ιοαιιθ ᾿συδιηπηδὶϊοὶς τὸ κτητι- 
χκόν οϑὶ ἀργύρειον ( ἀργυρεῖον). 
ΟΕΎ, 9... 6 Ὁ 
᾿ Μέταλλά ἐστιν. α]5ο μέταλλα 
ἐστίν. Νοβίγιυπι ρταθίνῖς. ΒΘΚΚ, 
ΑΙ115 Ρ]αςοαῖ μέταλλα ἔστιν. Ῥτδ6- 
ἰεγθα Οι μέταλα, 1. μετὰ, εἰ 
ὨγᾶΥρ. 8]. τηϑι, μέταλλα. 

., Ἥ. Ν τ, Ο, Τνδιγ. ἧ. Παπ, ἥν. 
Τὴν πρός. Ναϊ. τήν τε πρός. 
Ἔπειτα δέ. Τιαὰτ, ἔπ. τε. 
9. Ὧν καὶ τότε. ΟἹ. ὧν τῶν 

10 
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ιἔναν τοὺς ᾿᾿ϑηναίους τὴν αὐτὴν γνώμην εἶχεν, ὥςπερ 
καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐςβολῇ. 

Κγ. Στρατεία ᾿᾿ϑηναίων ἐς τὴν Πελοπόννησον. Κεφ. νς΄. 

νς΄. Ἔτι δ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ πεδίῳ ὄντων, πρὶν ἐς τὴν 
παραλίαν γῆν ἐλθεῖν, ἑχατὸν. νεῶν ἐπίπλουν τῇ Πελο- 

ὅ ποννήσῳ παρεσκευάξετο, καὶ ἐπειδὴ ἕτοιμα ἦν, ἀνήγετο. 
9. ἦγε δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν ὁπλίτας ᾿4ϑηναίων τετρακιςχι- 
λίους καὶ ἱππέας τριακοσίους ἐν ναυσὶν ἱππαγωγοῖς πρῶ- 

, ᾽ - » » , ὰ 
τον τὸτὲξ ἕξ τῶν παλαιῶν νεῶν ποιηϑείσαις ξυνεστρα- 
τεύοντο δὲ καὶ Χῖον καὶ “έσβιοι πεντήκοντα ναυσίν. 

10 8. ὅτε δὲ ἀνήγετο ἡ στρατιὰ αὕτη ᾿ἀϑηναίων, Πελοπον- 
νησίους κατέλιπον τῆς ᾿Δἀττικῆς ὄντας ἐν τῇ παραλίᾳ. 
4. ἀφικόμενοι δὲ ἐς Ἐπίδαυρον τῆς Πελοποννήσου, ἔτε- 
μον τῆς γῆς τὴν πολλήν" καὶ πρὸς τὴν πόλιν προςβα- 
λόντες, ἐς ἐλπίδα μὲν ἦλθον τοῦ ἑλεῖν, οὐ μέντοι προε- 

5. ἀναγαγόμενοι δὲ ἐκ τῆς ᾿Επιδαύρου, ἔτε- 
μὸν τήν τε Τροιζηνίδα γῆν, καὶ τὴν ᾿4λιάδα, καὶ τὴν 

1. ,»Τνώμην προαίρεσιν. (λ. “40γ.) 
νς΄. 8. «ἀὐτῶν)] τῶν "ΕΠ ΟΥΣ δ (1. “4ὐγ.) --- 5. Παρε- 

σκευάξετο ] ἡτοίμαζξε. -- 14. Προεχώρησε] ἦλθον εἰς τὸ ἑλεῖν τὴν 
πόλιν. --- 15. ᾿ἀναγαγόμενοι] ἀναχϑέντες. (λ. “41ὖγ.) 

᾿᾿ϑηναίων τότε. .» Δ1105 ροϑβὲ ὧν, 
Δ]1ο5 Ροϑβὲ τότε ἱπίθυριηρογθ δα- 
τη οηδῦ ὅ560Π0]. ““ ΒΤΈΡΗ. Ῥγσῖιβ8 
γΘΡἾιι5. 6556 ν6] οΟἸ]οσδιΐο ρματγίϊ- 
οἰ]86 μέν ἀοοσοί. 

“Ἥηὴ ἐπεξιέναι. Μή οπι. Ἡ, Ἀθρ. 
ΟΥ. ; ἐξιέναι βαρρϑαϊίαι Ε. 
Τοὺς ᾿Αϑηναίους. ΑΥ, ΟἿγ. 
δι. καὶ τότε ᾿άϑην. 

Οκν», ΠΥῚ. Παραλίαν. Π. Ἐ' 
δι, περαίαν, ατιοα οἰΐϑπι ΒΊΘΡ, 
ΔΙΪΘῸΡΙ Ἰηνθηΐδ, νϑύππὶ Ο, οἵ 
Π8ῃ. ἴῃ ταῦ. πάραλον. 

Τὴν 8. ν, οδα, τηδη. 1, ὁ]. 
ΤδυΥ, 

᾿Επίπλουν τῇ. Ο. ἐπίπλουν ἐν τῇ. 
2. 4ὲ ἐπί (455. ῬΑ]. Βφξ, ΟΥ. 

Ψψυρο (Ηδδοκ. ΒΚ.) δ᾽ ἐπί. 
Τετρακιςχιλίους. Ὅδη. τετρα- 

πιςχιλίων. 

Πρῶτον τότε. Ἀερ. (6.) τότε 
πρῶτον. 
Νεῶν οπι. Β. εἴ πι., 864 ἱπ 

πος νοιπιπι 8ρδὶίιιπι Ὑ 6] Οζι, 
οἱ ἴῃ πιϑύσ, Ἰοστταν νεῶν δηλαδή. 
ΤΠπ οἷς. ΟἸὐπὶ πο] τιβιιηι Ἔγαξ, 4108 
Ηδδοῖς. βιιδί αι}, 

Χῖοι. Ο. Χεῖοι. ι 
8. Ὅτε δέ. (. ὅτε δή. 
Ἐν τῇ ΟΕ. ἴῃ τηδΥρ. 8]. πιδη. 
4, Πφοςβαλόντες. ΟἸ. ἐςβαλόν- 

τες. Ταῦτ. προρβάλλοντες. 
᾿Ελπίδα μέν. ΜΜὲν ἀ6. ΑΥ. ΟΠτ, 

θδης 

5. ᾿Δναγαγόμενοι. Ἐ', Βιερ. (6.) 
Τιϑυγ. τη. Αα. αμγ. Ώδη. ἀναγό- 
μένοι. 

Καὶ τὴν “4λ. Τιαιτ. Ἐ’. καὶ “41. 
ἙΕ.. οἰΐδηι βἰαλτίτι δαΐθ Ἕρμ, ασιΐο. 
οηι. 

ας 
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“ρμιονίδα " 
λοποννήσου. 

ἔστι δὲ πάντα ταῦτα ἐπιϑαλάσσια τῆς Πε- 
6. ἄραντες δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν, ἀφίχοντο ἐς 

Πρασιὰς, τῆς “ακωνικῆς πόλισμα ἐπιϑαλάσσιον, καὶ τῆς 
- “5. ᾿ Ψ τ ἐδ ᾿ ΄ τ ἃ." ᾿ 

τε γῆς ἔτεμον, καὶ αὐτὸ τὸ πόλισμα εἷλον, καὶ ἐπορϑη- 
σαν. 1. ταῦτα δὲ ποιήσαντες, ἐπ᾽ οἴχου ἀνεχώρησαν. 8 
τοὺς δὲ Πελοποννησίους οὐκέτι κατέλαβον ἐν τῇ ᾿Αττικῇ 
ὄντας, ἀλλ᾽ ἀνακεχωρηκότας. 

(δ΄. Χρόνος τῆς νόσου καὶ τῆς ἐςβολῆς τῆς ἐς τὴν ᾿ἀττικήν.) 

νξ΄. Ὅσον δὲ χρόνον οἱ Πελοποννήσιοι ἦσαν ἐν τῇ 
-» “- ᾿ ᾿ 5.2 » Ψ , ᾿ Ἔα - 

γῇ τῇ Ἅϑηναίων, καὶ οἱ «“ϑηναῖονι ξἐστράτευον ἐπὶ τῶν 

νεῶν, ἡ νόσος ἔν τε τῇ στρατιᾷ τοὺς ᾿ἀϑηναίους ἔφϑειρε, 10 
ΦυῈῈ - ’ 

καὶ ἕν τῇ πολει" ὥςτε καὶ ἐλέχϑη τοὺς Πελοποννησίους 
δείσαντας τὸ νόσημα, ὡς ἐπυνθάνοντο τῶν αὐτομύλων 184. 
ὅτι ἐν τῇ πόλει εἴη, καὶ ϑάπτοντας ἅμα ἠσϑάνοντο, 
ϑᾶσσον ἐκ τῆς γῆς ἐξελθεῖν. 2. τῇ δὲ ἐςβολῇ ταύτῃ πλεῖ- 
στόν τε χρόνον ἐνέμειναν, καὶ τὴν γῆν πᾶσαν ἔτεμον" 

τι 

5. Τῆς τε γῆς ἔτεμον μέρος τι λείπει. 
. 10. Τῇ στρατιᾷ] τῇ περὶ τὴν Πελοπόννησον. --- 14. ᾧ Θᾶσ- 

οὐδ ὗ ἐκ τῆς γῆς ἐξελθεῖν] ἢ εἰ δὲ τις εἴπῃ; καὶ πῶς αὐτοὺς. οὐκ ἐφό- 
ψευον; λέγομεν ὅτι ἀσεβὲς τ' τοῦτο ἐνόμιζον. --- Ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ 
δηλονότι. (λ. 40γ.) 

Ἑρμιονίδα. Ὁ, Μόοβᾳα. ἋἝρ- 
μηονίδα. 

Πάντα οτα. τὰ. Αν. ΟΠγν, ΠΏ 8}. 
Ῥοξί ταῦτα ρΡοππηΐ ΓΔ ὰγ, Εἰ. 

6. ἀφίκοντο. Ψ]μηᾶ. ἀφίκοντες͵ 
Ἔτεμον. Οδτι. εἰ Τα. ἔτεμον 

μέρος τι, εχ 8080]. 

᾿Επόρϑησαν. Ματξ. δίθριι. ἐξε- 
πόρϑησαν. 

7. ᾿ἀνεχώρησαν. Ὦ. 1. ἀνεχώ- 
ρουν, δὲ πιαγρ. δα. τδη. ἄνε- 
χώρησαν. 

᾿Αἀνακεχωρηκότας. σ, Ὁ.  ἀἄναπε- 

χωρηκότες, ἴῃ Βοο ἔαπιθῃ ἂς 5. ἔς. 

ΟκΡ», ΕΗ. Ὅσον δέ. Ο. Ἐ'. 
ΟΥ. ὅσον τὲ. (455. 1|. γαῖ. Η. 
δε: (6.) ὅσον δὲ τε. 

: Πελοποννήσιοι (459. (, Ἐ, 

Ρα]. Τε. ψαῖ, Ἡ. Ο. οοἄ. Βα5, στ. 
0.1. να]ρο (Ηδδοῖκ. Β6ΚΚ.) οἵ 
τε Πεῖ., ῬΘΥ 58 Βεπεδ. 

Ἦσαν οτι. Ὦ. 

Τῇ γῇ τῇ Οκ55-. Ο. Ἐ, ῬΑ]. ν ὲ. 
Ἡ. δα. (6.) οΥ. ἢ..1. ἸδαΥ, 
ΒΟΚΚ. [πῃ Ψίηά. τῇ γῇ τῇ τῶν. 
Ψα]ρο (εὲ Ηδ8οκΚ.) τῇ γῇ τῶν. ΟἹ. 
δα 1, 108. 

πβῳθδυδάν Οδηι. διέφϑ'. 
᾿Ελέχϑη. Ταη. ἐπίχϑη. 
Καὶ ϑάπτοντας. Ὁ. ἘἙ. καϑά- 

πτοντας. 
Ἐκ τῆς γῆς. Ἔκ 6. ΑΥτ. ΟἸγ. 

δι. 
ῳ, Ἐνέμειναν. Τι. 

(6.) ἔμειναν. 
Πᾶσαν. οϑαι. ἅπασαν. 

αι. Ἀορ. 
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᾿ψῃν] ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων δηλονότι. 

» 

ΕΤῸΣ 8. ΘΕΡΟΣ, ΚΕΦ. νξ. νή. οι 

ἡμέρας γὰρ υνηγυνλνμ μάλιστα ἐν τῇ γῇ τῇ ᾿Δἀττικῇ 
ἐγένοντο. 

(9. Στρατεία “ἄγνωνος καὶ Κλεοπόμπου ἐπὶ Χαλκιδέας καὶ Ποτί- 
δαιαν.) 

νή. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους “Ἄγνων ὃ Νικίου καὶ Κλεό- 
πομπὸς ὁ Κλεινίου, ξυστράτηγοι ὄντες Περικλέους; λα- 
βόντες τὴν στρατιὰν ἧπερ ἐκεῖνος ἐχρήσατο, ἐστράτευ- 
ὅαν. εὐϑυὺς ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θρῴκης καὶ Ποτί- 
δαιαν ἔτι πολιορχουμένην' ἀφικόμενοι δὲ, μηχανάς τε 
τῇ “Ποτιδαίᾳ προφέφερον, καὶ παντὶ τρύπῳ ἐπειρῶντο 
[ » 9 ῇ ᾿" ᾽ “ ἢ ς , -" 

ἑλεῖν. 2. προὐχώρει δὲ αὐτοῖς οὔτε ἡ αἵρεσις τῆς πό- 

λεῶως οὔτε τἄλλα τῆς παρασχευῆς ἀξίως. "ἐπιγενομένη γὰρ 

ἡ νόσος, ἐνταῦϑα δὴ πάνυ ἐπίεσε τοὺς ᾿“ϑηναίους, φϑεί- 
ρουσα τὴν στρατιὰν, ὥςτε καὶ τοὺς προτέρους στρατιώ- 
τας νοσῆσαι τῶν ᾿“ϑηναίων ἀπὸ τῆς ξὺν “ἄγνωνι στρα- 
τιᾶς, ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ὑγιαίνοντας. ( Φορμίων δὲ 
καὶ οἵ ἑξακόσιοι καὶ χίλιοι οὐχέτι ἦσαν περὶ Χαλκιδέας.) 
8. ὁ μὲν οὖν “ἄγνων ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησεν ἐς τὰς 
᾿ἀϑήνας, ἀπὸ τετρακιςχιλίων ὁπλιτῶν χιλίους καὶ πεν- 
τήκοντα τῇ νόσῳ ἀπολέσας ἐν τεσσαράχοντα μάλιστα 

νή. 8. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους] μετάβασις. --- 7. ΠΠολιορχουμέ- 
-- 9. Προὐχώρει] προέχοπτεν. 

--- Αὐτοῖς } τοῖς πολιορχοῦσιν. --- Ἡ αἵρεσις ἡ πόφϑησις. --- 11. 
Ἔνταῦϑα] ᾿εἰς τὴν Ποτίδαιαν. (1. 40γ. 

Ολν. ΤΥ 111. “Ἄγνων. ϑρίχῖτα 
161 Βϊς δὲ Ἰηΐγα τα] 6 μηδ σηϊαπῖ 
οα, Ψίπα, οὐ Ηδδοῖ,, δϑρθσαπι 
Παρεὶ ΒΕΚΙ. ΟἿ. 1, 117. 

Κλεόπομπος. Ο. Λεοπ. 

Σιτρατιάν. Οτ. στρατειάν. 
Εὐϑύς. οχι. Ο. Ἐ., «πὰ 48 

σδιβᾶ δηΐα Ηδδϑοῖ. ἱπίθυ Π 005 
Ἰεροραῖαχ, 

Τοὺς ἐπὶ Θράκης. Ο. τῆς ἐπι- 
ϑοάκχης, ᾳιοὰ Γγακῖτα ἀθξοηουθ 
διιαοι Θα],, ᾿χοορίϊαη5. 5ἱθὶ 
Ἐρμλγασος τοσϊοπειη. Δἰζουν 
δρια ΤΠπογά, ἔγθαιιθη 55: πιιι. 

γα, ΑΥ. ΟἸχ, τοὺς ἐν τῇ Θράκπῇῃ» 
τΤηδ]6. οἵ, 1. 2. Ρ. 845. 54. 
Μηχανάς τε. Τέ οὔχ. Ὦ. 
9, Τἄλλα. Ἐ,. ἄλλα. 
᾿Φξίως. Ὁδιῃ. ἀξίου. 
᾿Ἐπιγενομένη γάρ. ΑΥ. ἐπιγεν. 

ἕξ. 

Καὶ τούς. 1. καὶ πρὸς τούς. 
“ἥγνωνι. Ο. ἄγωνι, ν 5. γ- 
Φορμίων δὲ --- Χαλκιδέας. ἨϊΞ5 

Ῥαγθηιμθβὶβ. βἴσηδα δα αἱ] Πη118. 
Καὶ χίλιοι. Καί ἀε. 8}. 
8. Ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησε. 

Τιαον, ΕἸ. Ατ. Οὔτ, Τ)δῃ, ἀνεχώ- 
ρῆσς ταῖς ναυσίν. 

ἐς 
Μάϊον 
μῆνα. 
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ἡμέραις " "οἵ δὲ πρότερον στρατιῶται κατὰ χώραν μένον- 
τες ἐπολιόρχουν τὴν Ποτίδαιαν. 

(3. Διάϑεσις ᾿“ϑηναίων καὶ πολιτεία Περικλέους. νϑ΄. --- ξε, α᾽) 
᾿Αϑηναίοις πρὸς Μακεδαιμονίους πράσσουσι περὶ διαλλαγῆς καὶ 

Περικλεῖ ὀργιξομένοιβ οὗτος ἐπιτιμᾷν τε βούλεται καὶ παραϑαρ- 
σύνειν.) 

νϑ΄. Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν ἐςβολὴν τῶν Πελοπον- 

νησίων οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ὡς ἥ τε γῇ αὐτῶν ἐτέτμητο τὸ 
δεύτερον, χαὶ ἡ νύσος ἐπέκειτο ἅμα καὶ ὁ πόλεμος, 
ἠλλοίωντο τὰς γνώμαβ. 2. καὶ τὸν μὲν Περικλέα ἐν αἷ- 
τίᾳ εἶχον, ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν, καὶ δι᾿ ἐκεῖνον 
ταῖς ξυμφοραῖς περιπεπτωκότες" πρὸς δὲ τοὺς “ακεδαι- 
μονίους ὥρμηντο ξυγχωρεῖν. καὶ πρέσβεις τινὰς πέμψαν- 
τὲς ὡς αὐτοὺς, ἄπρακτον ἐγένοντο. πανταχόϑεν τε 
τῇ γνώμῃ ἄποροι καθεστῶτες, ἐνέχειντο τῷ Περικλεῖ. 
8. ὁ δὲ, ὁρῶν αὐτοὺς πρὸς τὰ παρόντα χαλεπαίνοντας, 
καὶ πάντα ποιοῦντας ἅπερ αὐτὸς ἤλπιζε, ξύλλογον ποιή- 
δας, (ἔτι δ᾽ ἐστρατήγει.) ἐβούλετο ϑαρσῦναίΐ τὲ, καὶ 
ἀπαγαγὼν τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης, πρὸς τὸ ἠπιώ- 
τερον χαὶ ἀδεέστερον καταστῆσαι. παρελθὼν δὲ ἔλεξε 
τοιάδε. ᾿ 

1. Οἱ δὲ πρότεροι] οἱ μετὰ Καλλίου δηλονότι. 
νϑ΄, 6. ᾿Ηλλοίωντο] μετεβλήϑησαν. (2. .“γ.) --- 9. Ξυυχωρεῖν] 

ἐνδιδόναι. --- 15. ᾿ἡπαγαγών ) ἀποστήσας. 

ΟΑΡ. ΙΧ. Μετὰ --- ἐγένοντο. Ὡς αὐτούς. Ὀΐοπ. πρὸς αὖ- 
» Πίοη. δὶς, Ρ. 148. [843. Β. 
ἘΡῚ ρυνῦ. συμφορ. συγχωρ.7"“ 
γνᾺ8 

εν οβ Ό. αὐτοῦ. 

᾿Ηλλοίωντο. α. ἠλλίωντο. 
9, Τὸν μέν. ἐν ἀ68. Ὠΐοπ. 

Περιπεπτωκχότες. 
πτωπύτας. 

Πρέσβεις τινάς. Ὦ. πρέσβεις 

αὖ νᾶς, Οἰχπὶ τὰ 5. ν. οδα, Π18}), 
(πρέσβεις αὖ τινάς.) ἴτ.1., 568 
τινάς ἴῃ ΠΔΥο, Αἰ, 1181], ᾿Δπῖθ 
καὶ πρέσβεις απΐθπι οἰπὶ Ηδδοὶς, 
εὐ ΒΕΚΚ. ρΡ] θη 1 ΘΥΡ ΠΧΊΠ1115, 

Ἐς περιπε- 

τούς. 
Ἐγένοντο. οξᾳχα. ἐγίνοντο. 
Πανταχόϑεν τε. 1ιδυν, Ε,. παν- 

ταχ. δὲ. 
Καϑεστῶτες. Ταῦτ. Ἑ. Μιμά, 

τι. καϑεστηκχότες. 

ἣν ἐπβρερφοαήγει, Τϊουαθ τη ΠΗ 

Παρειϑὼν δέ (455. 6]. [τ  ξ, 
Βερ. (6.}1. ([ὰ ψιο δέ 5. ν.) 
Τιδιγ, Ε. Μοβαι. Αὐ, Ομγ. 98. 
Γι. Ηδβοὶ:. ΒῈΚΚ. Μιυρο καὶ 
παρελϑών. Καί οχχ. ΟΥ. ηϊ. Α]α, 
ΕἸοΥ., αι Βα ἄυρὶα ἰρβὶ δέ 
δααιπὶ. 
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(β΄. Λόγος Περικλέους. ξ΄. --- ξδ΄.) 

(μέμφεται ̓ Αϑηναίοις. ὅτε ἑαυτῷ γαλεπαίνουσιν οὐδενὸς ἥσσονι 
ὄντι.) 

ξἕ.,, Καὶ προοδεχομένῳ μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἐς 
ἐμὲ γεγένηται, (αἰσϑάνομαν γὰρ τὰς αἰτίας,) καὶ ἐκκλη- 
σίαν τούτου ἕνεκα ξυνήγαγον, ὅπως ὑπομνήσω, καὶ μέμ- 
ψωμαι, εἴ τι μὴ ὀρϑῶς ἢ ἐμοὶ χαλεπαίνετξ, ἢ ταῖς ξυμ- 

5 φοραῖς εἴκετε. 9. ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπα- 
αν ὀρϑουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας, ἢ καϑ᾽᾿ ἕκαστον 

135.τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἀϑρόαν δὲ σφαλλομένην. 8. 
καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸ καϑ᾽ ἑαυτὸν, δια- 
φϑειρομένης τῆς πατρίδος, οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται" 

10 χακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ, πολλῷ μᾶλλον διασώξεται. 
4. ὁπότε οὖν πόλις μὲν τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τε φέ- 

Θ᾿» ἅς Καὶ προςδεχομένῳ ] ταύτης τῆς δημηγορίας μέμνηται 
Πλούταρχος ἐν τοῖς πολιτικοῖς παραγγέλμασι. (Κασσ. .40γ.}) --- “Καὶ 
προρδεχομένῳ μοι ---] καὶ προςδοκήσαντί μοι «γεγένηται εἰς ἐμὲ τὰ 
τῆς ὀργῆς ὑμῶν" οἷον, οὐκ ἀνέλπιστα εἰς ἐμὲ τὰ παρόντα γεγένη- 
ται αἰτιάματα, ἀλλὰ καὶ ἤδη ταῦτα προςδεχομένρῳ, ἀφ οὗ πολε- 
μεῖν συνεβούλευσα «Ἱακεδαιμονίοις ; γεγένηται" καὶ διὰ τοῦτο συν- 
ἤγαγον ἐχχλησίαν, ὅπως; ὡς οὐκ ὀρϑῶώς ἐμοὶ χαλεπαίνετε ἢ. ταῖς 
τύχαις εἴπετε, ὑπομνήσω. (λ. 40γ.) -- 2. 4ἰσϑανομαι]) γενικῇ καὶ 
αἰτιατικῇ κοινῶς καὶ ᾿Δττικώς. (Βασ.) -- 5. Ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι] 
κατασκευὴ, τοῦ προοιμίου. - 11. Πόλις μὲν τὸς ἐδίας ξυμφ. ] ἰδίας, 
νῦν οὐχὶ ἑαυτῆς, ἀλλὰ τὰς τῶν καϑ'᾽ ἕκαστον ἀνϑρώπων καὶ με- 
ρικὰς δυςτυχίας. 

ΟΛΡ. 1.Χ. Καὶ προοδ. --- εἴ: Ἐἴ τι. σ. Β. 
μετεξ. 75 ἴοι. ΗΔ]. Ὁ. 158. [923. ὅτι. 

δ οδιχεῖ.ξ εἰ δὶ 

Ἀ.}] Πείμᾶθ Ἰθίάθη [».994.] ἐγὼ 
--- διασώξεται. ““ .ὙΥΑ55. 
Ἐς ἐμέ 6655. ΟἹ. ἴτ. Ψαϊ, Ἡ, 

Βορ. ΟἸγ, 800]. ὨὈΐοη. ΗΔ]. 
Ηδδοκ. ΒΕΚΚ. ν ]ρο ἔς με. ΟΥ. εὖ. 

Αἰσϑάνομαι. ΑΥ. ΟἸγ. αἰσϑό- 
μενος. 

᾿Εκκλησίαν. ῬΑ]. τὴν ἐκκλ. 1. 
ἐκκλησίας. 

“Μέμψωμαι. ΟΥ. μέμψομαε, 
«υοὰ χεοθρῖς ΒΘΚΚ, ΑἹ αιιΐβ απὶ 
ΠΡΥΟ πὶ ἴα] ῖθι5 (1. 892. 1Π|, 96. 
ΝΙ, 18.) οἹοάϊρι 3 Ψψυ]ραίαην 
βατῖδ δια Πθηὲ 41801, 1. Ρ. 186. 
οἵ ν. 142. ἀϊοία βδιπὶ. Αὐά, 
Βιυίιην, ΟΥ. πηϑὰ, δ, 196. 4. 

Ἢ ταῖς. Ναὶ. εἰ ταῖς. Ἡ. εἰς 
ταῖς. 

᾿ς 9, Ἡγοῦμαι. ., ϊιις. ερθοΐδὲ 
Ἡ]εγοο]θ5 αραᾶ ϑέομραβθιαπι Ρ. 929, 
20. ““ νΥνΑϑ85. 

Πλείω (455. ΟἹ. Ῥα4]. 1{. αὶ. 
.Η. Ἀδρ. Οτ. Τὴ. 1. πιᾶυρ. ΑἸά. 
ψίπ, Ἰ)ΐοπ. Τὰ, Πδδοῖκ. ΒΕΚΙ. 
ψυ]ρο πλέω. ΟΥ, 1.1. Ρ. 225. 1π 
Ο. ἀθ. 

᾿ϑρόαν δέ. 4έ οὐχ. Ἐ,. 
8. Τὸ καϑ᾽ ἕ. Τό οπι. Βιθρ. 
Κακοτυχῶν. ᾽ν» Αβηοβοῖς ΡοΙ- 

1χ 11, 99. Κακοτυχής Ἐλιγὶρί- 
ἀδ5. “ ὙΝΑΒ8. 
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ρειν, εἷς δὲ ἕχαστος τὰς ἐχείνης ἀδύνατος, πῶς οὐ χρὴ 
πάντας ἀμύνειν αὐτῇ, καὶ μὴ ὃ νῦν ὑμεῖς δρᾶτε, ταῖς 
κατ᾽ οἶκον κακοπραγίαις ἐκπεπληγμένοι τοῦ κοινοῦ τῆς 
δωτηρίας ἀφίεσϑε, καὶ ἐμέ τε τὸν παραινέσαντα πολεμεῖν, 
καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς, οἱ ξυνέγνωτε, δι᾽ αἰτίας ἔχετε. 5. καί- 
τοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίξεσϑε, ὃς οὐδενὸς οἴομαι 
ἥσσων εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα, καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, 

Ὁ. Ταῖς κατ᾽ , οἶκον] ταῖς ξαυτῶν καὶ μερικαῖς. --- 8. Πεπλη- 
γμένοι παραφερόμενοι. -- 4. ̓ Αφίεσϑε) ἀμελεῖτε. --- 5, ΟἹ ξυνέ- 
γνωτε)] μετέσχετε τῆς παραινέσεως διαγνόντες. (λ. Κασσ.) --- Καί- 
τοι ἐμοί --]} ἱ παραγραφικὸν ἐν δεινότητι. (λ. Κασσ. )]} τέσσαρα δεῖ, 
κατὰ Θουκυδίδην, τὸν ἀγαϑὸν ἔχειν ἄνδρα, νοεῖν. μὲν τὰ δέοντα, 
φράζειν δὲ δύνασϑαι τὰ νοηϑέντα καλῶς, φιλόπολίν τε εἶναι, καὶ 
τέταρτον, κρείσσω χρημάτων. τὸ γὰρ νιπκᾶσϑαι χρήμασι πᾶσαν καὶ 
ῥήτορος καὶ πολίτου, καὶ ἐδιώτου καὶ ἄρχοντος, ἀρετὴν ἀφανίζει. 
“0. Τοιούτῳ ἀνδρί] ἤγουν μεγάλῳ. -- Ὃς οὐδενὸς οἴομαι ἥσ- 
σων --- ἑρμηνεῦσαι ταῦτα ] ὁ 

» 4, Ζὲ ἕκαστος. ῬΑ]. δὲ ὧν (ὧν) 
κ. 
Ἐκείνης. Οαοα. Β45. ἐδίας. 
Κακοπραγίαις. )81. πραγίαις. 

τὰ, εὐπραγ. 
᾿Εχπεπληγμένοι. Ματρ. ϑδίβρῃ. 

ΕΧ οαρίϊθ δομο  πεπλ., ἀποα 
1ρ86 ϑίθρῃ, ἴπτα τοί οί θδῖ. 

᾿Αφίεσϑε. Ἐ. Βερ. Ὁ. Βαγ. αἷ- 
τι6 οΧχ εἰπθη, ἱπξ. νϑύβ. διϊαπι 
ΟΥ. ἀφίεσθαι. ΟΥ, Οτοα. Οοτ. δὰ 
Ἡεχπι. Ὁ. 957. Τὶ Οἱδ6. «υϊάρηι 
ἀφίεσϑε, 564 νοῖιι5 βογίρίατα 
ΘΡΥδβα νἱἀδθίατγ, Εἰ. ἐφίεσθαι, ΑΥ. 
ΟἾγ, Ώδη. ἐφίεσϑε. 7 ΡΥΤΊλι5 
ἤθη Ἰοοῦπι γὙθοὶθ ἱπίθυριηχὶς 
οἱ 1Ππ5ἰχαντ ΗΘΥπΊδη 5 δα γ]ρ, 
Ρ- 761. ϑ.Ρ]6 15 δΐτι ραγθπῖμε- 
5605 ὩοΙΐβ, «αι να]ρο. οἷτ- 
ΟΣ ϑοΥ δυιηξι νουρα ὃ νῦν ὑμεῖς 
--- ἐκπεπληγμένοι [δὲ Θοπιπηαὶθ 
ῬΥΟ ἱπίευγοσαιϊοηῖθ εἴρηο ροβὲ 
αὐτῇ Ῥοεῖίο, δα νεῦρα καὶ μὴ 
βιιβδιιαϊε δρᾷν. “ ἩΛΔΑΟΚ, Ααα. 
ποῖ, 
Ἐμέ τε Ὁ 685. 6]. 6, Τὰ. δι. 

Η. Οὐ. Ηβδοῖκ, Βοκκ, ΨΌ]βο ἀρ, 
τέ. 

Ζ4ι᾿ αἴτίας. Μιπα. δ᾽ αἰτίας. 
Ῥχο οἵ [μδυ. ὅ, 

ῥητορείαν ἑαυτῷ μαρτυρεῖ. 

5. Καίτοι --- κρείσσων. ,. Ὁ του. 
ΗΔ]. 1. ἃ. [Ρ. 9925.}1 Ἐπαυγϑίου 
Ηουπιοβθηΐβ θϑάθη μᾶθ6ο ἰδιι- 
ἄδηβ ρευρθυύδπι Ἰθρτὶ ἥττων εἰμί, 
4α8πὶ οοΥτρθ. Οἵ, οιηα, Ρ. 75. 
εἱ ποβισὶ Ἰπηλταίοσθηι ΠΘηγοβίῃ. 
ἀθ ΟοΥ. Ρ. 855. δὰ, ὅϑπεον. ““ 
ὙΝΑΒΞ,. οἸποῖδ ἀ6 ϑαϊΐαϊ, Ρ. 
800. ΣΥΝ Ῥ. 990. 56ιι ο. 86. Ἀεῖ2.} 
καὶ ὅπερ ὁ Θουκυδίδης: περὶ τοῦ 
Περικλέους ἢ ἔφη, ἐπαινῶν τὸν ἄν- 
ὅρα, τοῦτο καὶ τοῦ ὀρχηστοῦ 
ἀκρότατον ἂν ἐγκώμιον εἴη, γνῶ- 
ναΐί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι 
αὐτά.“ ΠΚ. Ἑδάρῃι τϑρϑίαπ- 
ἰὰγ ἘΒΠεῖου. Ῥγδθοδρὶξ. ο.1 1. 
ἀρτη ὀρκν τ: ̓πηϊταὶδ βυς, ὙΙᾺ, 
ῃοΐ, 

᾿Οργίξεσϑε. Ὡ. ὀργίξεσϑαι, ἢ 
8. ἄγ οδᾶ, πλ81.. 
ὍΣΟΣ. οἵ. ᾽ 
Οἴομαι ἥσσων Οδε5. 6. Ἐ, 

(ιαπαιιαπι ἴθ πο. οἴομαν 6χ- 
βἴαγβ αἰοϊϊασ,) ΡᾺ]. 1, δῖ. Η. 
Βορ. ( 6.) ςοᾶ. Βας. ΟΥ 1. 
Μοβαι. Ξ9Π0]. Π ἴοι, ΗΔ]. Ηδδοῖς. 
ΒΕΚΚ. Ψψι]ρο ἥσσων οἴομαι. 

Ταῦτα. ϑο1]ι5 Γμιοΐδη. αὐτώ, 
ᾳιοὰ Βεἴδβ]ς, πυϑὶθθαῦ, δίμθ ἴάο- 
ὯΘ8 Οαϊιδξ. 
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φιλόπολίς τε, καὶ χρημάτων κρείσσων. 6. ὅ τε γὰρ γνοὺς, 
καὶ μὴ σαφῶς διδάξας, ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεθυμήθη" ὅ 
τ᾽ ἔχων ἀμφότερα, τῇ δὲ πόλει δύφνους, οὐκ ἂν ὁμοίως 
τι οἰχείως φοάξοι" προςὄόντος δὲ καὶ τοῦδε, χρήμασι δὲ 
νιχωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ὧν πωλοῖτο. 7. 

ὥςτ᾽ εἴ μοι καὶ μέσως ἡγούμενοι μᾶλλον ἑτέρων προςεῖ- 
ναι αὐτὰ πολεμεῖν ἐπείσϑητε, οὐκ ἂν εἰκότως νῦν τοῦ 
γε ἀδικεῖν αἰτίαν φεροίμην. “ 

(Τὸ ἀγχίστροφον καὶ ἀσϑενὲς τῆς γνώμης τὸ ἐκ τῶν ἀἁπροςδοκή- 
των τοῦ πολέμου γενόμενον ᾿4Αϑηναίοις ἐγκαλεῖ.) 

ξά.,, Καὶ γὰρ οἷς μὲν αἵρεσις γεγένηται τἄλλα εὐ- 
τυχοῦσι, πολλὴ ἄνοια πολεμῆσαι" εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον ἦν ἢ 
εἴξαντας εὐϑὺς τοῖς πέλας ὑπαχοῦσαι, ἢ κινδυνεύσαντας 
περιγενέσθαι, ὃ φυγὼν τὸν κίνδυνον τοῦ ὑποστάντος 
μεμπτότερος. 2. καὶ ἐγὼ μὲν ὁ αὐτός εἶμι, καὶ οὐκ ἐξί- 

4, Τοῦδε] τῆς εὐνοίας. --- 6. Καὶ μέσως] μετρίως. --- Μᾶλλον 
ἑτέρων] λείπει ὃ δέ σύνδεσμος, ἵν᾽ ἢ, μᾶλλον δὲ ἑτέρων. μέσως 
δὲ εἶπε καὶ οὐ σφόδρα, διὰ τὸ φορτιπόν. 

ξά. 9. Οἷς μὲν αἵρεσις] κατὰ κοινοῦ τὸ πολεμῆσαι. ὃ δὲ νοῦς, 
φησὶν ὅτι ἄφρονές εἰσιν οἱ ἐν εὐτυχίᾳ ὄντες καὶ πολεμεῖν αἱρού- 
μενοι. -- 11, Τοῖς πέλας] τοῖς Λακεδαιμονίοις. --- 12. Περιγενέ- 
σϑοι] νικῆσαιγ τὸν ἐχθρὸν δηλονότι. (1λ. 40γ.) --- 18. Καὶ οὐκ 
ἐξίσταμαι ὧν παρήνεσα. (1. Αγ.) 

Φιλόπολις. ., Τὸ ἦϑος αὐάϊὲ ταπὶ 6556 Οδἱ], βιιβρίοασί ροΐθ- 
ῬοΟΊΙΟΧ ΙΧ, 96. ἐδηαιδπι 6 ΤΉτιο. 
{75ἱ Ιϑδοοταῖθβ, ΡΙδῖο, Αὐἱβῖορῃ. 
δὲ ποβῖϑυ [βουϊρίοχ ͵  ἱπῆγα ἤθη 
᾿56Π16]1.““ ΥΑ55. ΑἸ] μπο οἱ 
δὰ ρυοχίτια Ηϊπιου. Ἐμ]ορ, 98, 
8. Ὑνεγηβα, 

6. Ὅ τε --- πωλοῖτο. ,,) Ὠΐοπ, 
(41. 1. ἃ. [Ρ.997.} τὸ] φράζει. 
[ἀρὰ Β εἰ! φράξοι. 1“. ὙΥΑ58. 

Καὶ εἰ Οα55. Ατισ. (. Ῥᾳ]. 1. 
αι, Β6ρ. ( 6.) οοα, Βα45. Τϑιγ. 
Ἐ,. πη, Ηδϑοῖ. Βϑκκ, [ἢ Β'. καὶ ἤ. 
Οὐ. οι. εἰ, Ψυϊσο ρϑύρθσγαπι εἰ 
καί. ; 

Τῇ δέ. 4έ οι. 1. 
Τὶ οἰκείως. Ὁ. 1. τὰ οἰκείως, 

εὖ Ῥοβίθσίου ἴῃ πλάτρ, ἃ]. πιᾶπ. 
οἰκεῖα, 4υδπὶ νου ϊοχθηλ βοχρίιι- 

ταὶ! Οοα. Β45. 6χ δηιθπά, ὁμοίως 
τι ἢ οἴκείως. 

Καὶ τοῦδε. Ὅτ. καὶ τοῦ. 
Πωλοῖτο. Τα ἴῃ Βερ. οπιθπαα- 

πὰ οὐδῦ τϑ, γθο., 4ποᾷ ἔϊ6- 
ταὶ ἀπολοῖτο. ΜοΞαιι, πολοῖτο. 

7. Τοῦ γε ΟΔ55. Ατρ. Ὁ. Τὶ, 
ναι. Η. Βερ. οοἄ. Β845. τ. Ὁ. 
Ι. Τιαυγ, Ἐς Ὧι. ΑΥ, ΟἾγ. Ὥδῃ. 
Ηδδοῖκ. ΒΘκκ. Ψυρο γὲ τοῦ. 

ΟκΡ. 1χ1. Καὶ γὰρ --- κα- 
κουμένοις. ., Ὠϊοπ, ΗΔ]. Ρ. 159. 
[980.]““ ννΑ88. 

Τἄλλα. ῬὈῖοη. τὰ ἄλλα. 
9. Καὶ ἐγώ. Ὁ. 1. κἀγώ. 
Ὁ αὐτός. Ὁ ἀο. θάμ. Τα 

Οτος. Οοχ. «ἀ Ηδεΐπι, ρμ. 957. 
αφίστ. 
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σταμαι ὑμεῖς δὲ μεταβάλλετε, ἐπειδὴ ξυνέβη ὑμῖν πει- 
σϑῆναι μὲν ἀκεραίοις, μεταμέλειν δὲ κακουμένοις, καὶ 
τὸν ἐμὸν λόγον ἐν τῷ ὑμετέρῳ ἀσϑενεῖ τῆς γνώμης μὴ 
ὀρϑὸν φαίνεσϑαι, διότι τὸ μὲν λυποῦν ἔχει ἤδη τὴν αὖἴ- 
σϑησιν ἑκάστῳ, τῆς δὲ ὠφελείας ἄπεστιν ἔτι ἡ δήλωσις 5 
ἅπασι, καὶ μεταβολῆς μεγάλης, καὶ ταύτης ἐξ ὀλίγου, 
ἐμπεσούσης, ταπεινὴ ὑμῶν ἡ διάνοια ἐγκαρτερεῖν ἃ ἔγνω- 
τὲ. 8. δουλοῖ γὰρ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀπροςδό- 
κητον, καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ ξυμβαῖνον" ὃ ἡμῖν 186. 
πρὸς τοῖς ἄλλοις οὐχ ἥκιστα καὶ κατὰ τὴν νόσον γεγέ- 10 
νψηται. 4. ὅμως δὲ, πόλιν μεγάλην οἰκοῦντας, καὶ ἐν 
ἤϑεσιν ἀντιπάλοις αὐτῇ τεϑραμμένους, χρεὼν καὶ νων 
φοραῖς ταῖς μεγίσταις ἐϑέλειν ὑφίστασϑαι, καὶ τὴν ἀξίω- 

ιν μὴ ἀφανίξειν" (ἐν ἴσῳ γὰρ οἵ ἄνϑρωποι δικαιοῦσι 

ΕΣ ᾿Ἀκεραίοις] ἀξημίοις. (1. 4“0γ.) -- 4. ᾽Ορϑον] ἀληϑῆ. (λ. 
4ὖγ.) --- Ἔχει) παρέχει. (λ. 40γ.) -- 192, ᾿Δντιπάλοις] ἀντὶ τοῦ 
ἴσοις καὶ παραπλησίοις τῷ μεγέϑει τῆς πόλεως. 
πόλεις καὶ τὰ φρονήματα ἔχειν. - 15. 

δεῖ γὰρ πρὸς τὰς 
Ὑφίστασϑαι) ἀμετακινήτους 

εἶναι. --- Τὴν ἀξίωσιν] τὸ ἀξίωμα, τὴν ἡγεμονίαν. ---- 14. Ἔν ἴσῳ 

᾿Μεταβάλλετε. Μαγα. ΑΙ4. Ν]π. 
εἰ Οτος. (ΟΥ̓. μεταβάλλεσϑε. Εΐ 
βἷο Πΐο 6888. ΧΧΧΥΤΙΗΙ, 44. ᾿Εγὼ 
μὲν γὰρ καὶ τότε καὶ νῦν τὴν αὖ- 
τὴν γνώμην ἔχω καὶ οὐ μεταβάλ- 
λομαι. Ἐ΄, μεταβέβλησϑε. ΟΣ. ἴᾶ- 
χάθη 1. 1, Ρ. 185 5ᾳ. οἱ ἀθ Αγσί, 
ΟΥ̓Ε, ΔΡ. ΤΠο. ο. 8. Μοχ ΟΥ̓Θρ. 
τῷ ἀσϑ' τῷ ὑμ. εἰ ἑκάστου. 

ἹἱΜεταμέλειν, ῬΑ]. μεταμελεῖν. 
Οτ. μεταμέλει, 1. μεταμέλλειν , 
βϑα ὑἀππηὶ 2 ἀο]οῖ. ΨΙπά. πὶ. Ατ. 
ΟἸγ. πη, μεταβαλεῖν, ἴῃ πὶ. 
Τδυηθη ΊΡΥα 5οτ. μεταμέλειν. 

᾿Ωφελείας. ῬΑ]. 1. αι. ΒεκκΚ, 
ὠφελίας, ποῖ πιΐπι γϑοῖθ. ΟΣ, 
ἀθ Ατΐ, οὐἱῖ, 80. ΤΗυδ . 9. 
ὝΕΣ; ΒἈερ. ἤδη, οὐ 6δα, πι8ῖ}, 

Ἷ:: ϑΘ δ: ἔτε, ἀν ἔε ε νὴ αν 
“ἥἌπασι οὐχ. Τιδὰχ. Ψ]η 4, Ε᾿. (6Χ 

4110 ΤθΠΊΘ 8 δήλοσις δἴξοσιισ,) [πη 
ΤΙ, ἀμασι, οἰιπι. οἷσι. ἀπθῖε, 5. μὲ. 

᾿Ἐγκαρτερεῖν. ΟἾγΥ. ἐγκρατεῖν. 
Αμπίθα ΟΥθΡ. καὶ ταῦτα δὲ ταῦ. 
μὲν ᾧ. 

8. 4ουλοῖ - ὀρεγόμενον. Ῥίοπ. 
ἨΔ]. 1. ἃ. [ρ..931.]““. ΥΥνΑ5858. 
ν9 Ἡθυηορ. 1 Μείμοι, ο, 81. Ρ. 
559.“ ΟΘΟΤΤῚ, 

Τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀπροςδόκη- 
τον. Ο. Ἐ᾿ τὸ ἀπφορδόκ. καὶ αἶφν. 
Ὥϊοι. δ]. τὸ αἰφν. καὶ τὸ ἀπροςδ. 
1. αἰφνήδιον εΧχαγαῖ, Κὶ 8. Ἑ Θγᾶδ, 
6δα, ἤϊδῃ. 
Ἡμῖν Ο. ῬΑ]. 1ι, Καὶ, Η. Β6ς. 
σα. ΟΣ. ἢ)... Γδὺσ, Ἐς ἀν ΟἿ, 
ἅπι. 7411, στ] 60 (Ηδδοῖ, ΒΟΚΕ.) 

ὑμῖν. 86 χιο διλθισασπῃ 1πα1-- 
οἴπτη. 

Οὐχ ἥκιστα καὶ κατὰ τὴν νό- 
σον, ΝΜίατρ:. ϑίθρῃ, καὶ κατὰ τὴν 
ψνόσ. οὐχ ἧττον. 

4. ᾿Δντιπάλοις.... ὙΠοπῖ, Μαδρ. 
ἢ. ν. υ}] οτ. μεγάλην.“ ΝΥΑΒ5. 

Καὶ ξυμφοραῖς εἴο. οι. Ηαϊ. 
.. 981. καὶ τὰς ξυμφορὰς ἐϑέ- 
ἦεν ὑφ. Ε. Οτ. καὶ ξυμφορὰς 
τὰς μεγίστας. Μιυϊσαίδηι σοηΐτ- 
ταὶ διιοοΥ ΠΡῪῚ ἀ εγηίΐαχὶ Ὁ, 
.178. ΔΑπροάά, ΒοκΚκ, ΟΥ̓, ποῖ. 

᾿ἀφανίξειν. Ῥιυυχοίιπν ροβὺ μος 
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τῆς τε ὑπαρχούσης δόξης ΨΗΝ ὅρτιρ, μαλακίᾳ ἐλλεί- 
πει, καὶ τῆς μὴ προφρηκούσης μισεῖν τὸν ϑρασύτητι, ὀρε- 
γόμενον") ἀπαλγήσαντας δὲ τὰ ἴδια, τοῦ κοινοῦ τῆς σω- 
τηρίας ἀντιλαμβάνεσϑαι. “ 

(Παραϑαρσύνει τοὺς ᾿Αϑηναίους, οὖς τῆς ϑαλασσοκρατίας,. καὶ 
τῆς τῶν πατέρων δόξης, καὶ τοῦ οἰκείου φρονήματος ἄναμι- 
μνήσπει.) 

ξβ΄.., Τὸν δὲ πόνον τὸν κατὰ πόλεμον, μὴ γένηταί 
Ἁ ων - Ἁ ν 

τὸ πολὺς, καὶ οὐδὲν μᾶλλον περιγενώμεϑα, ἀρκείτω μὲν 
νὴ τ ΦΥῊΝ » 5 ἜΣ , ’ ᾿ 3 , 

ὑμῖν καὶ ἐκεῖνα, ἐν οἷς ἄλλοτε πολλάκις γε δὴ ἀπέδειξα 

οὐκ ὀρϑῶς αὐτὸν ὑποπτευόμενον' δηλώσω δὲ καὶ τόδε, 
ὃ μοι δοκεῖτε οὐτ᾽ αὐτοὶ πώποτε ἐνθυμηϑῆναι ὑπάρχον 
ὑμῖν μεγέϑους πέρι ἐς τὴν ἀρχὴν, οὔτ᾽ ἐγὼ ἐν τοῖς 
πρὶν λόγοις οὐδ᾽ ἂν νῦν ἐχρησάμην κομπωδεστέραν 
ἔχοντι τὴν προοποίησιν, εἰ μὴ καταπεπληγμένους ὑμᾶς 
παρὰ τὸ εἰκὸς ἑώρων. 9. οἴεσϑε μὲν γὰρ τῶν ξυμμά- 
χων μόνον ἄρχειν" ἐγὼ δὲ ἀποφαίνὼ δύο μερῶν τῶν ἐς 

γὰρ οἱ ἄνθρωποι --- ---Ἶ ὁμοίως οὗ ἄνϑρωποι ἀξιοῦσιν αἰτιᾶσϑαι 
ὅςτις ἐν μαλακίᾳ ἐλλείπει τῆς ἐνυπαρχούσης δόξης; καὶ μισεῖν τὸν 
ἐν ϑρασύτητι ὁρὲγ όμενον τῆς μὴ. προρηκπούσης. - 8. ᾿ἡπαλγήσαν- 
ας] ἀπὸ κοινοῦ τὸ χρεών. τὸ δὲ ἀπαλγήσαντας ἀντὶ τοῦ παυσα- 
μένους ἀλγεῖν, ὥςπερ τὸ ἀπολοφυράμενοι. 

ἐβ΄, 6. "" Τὸν δὲ πόνον] τὸ δυνατὸν κεφάλαιον" ἔστι δὲ ὁ λό- 
γος ἐξ ἀντιϑέσεως. (11αλ.) --- 8, Ὀρϑῶς] ἀληϑώς. (λ. 4υγ.) --- 
Τόδε] τὸ ῥδηϑησόμενον. (1. 40γ.) -- 12. Τὴν προβποίησιν] τὴν 
ἀπαγγελίαν. -- πὰ ΑΣΡΕΜΔεους] ᾿ καταπεπτωκχότας ἡ, τῷ φόβῳ. 
(λ. Α4ὐγ. ἐγ ΗΝ Τῶν ἐς χρῆσιν φανερῶν} τὸ γὰρ πῦρ καὶ ὁ ἀὴρ 
οὐ τοσοῦτόν εἰσιν ἐς χρῆσιν φανερά" κοινὼ γὰρ πᾶσι. (1. 40γ.) 

ψουθτηι δὲ ροϑβῖ ὀρεγόμ. ἃ Υϑοθπ- 
ἐἱουριβ δαϊτουίθιι5 γθοῖθ ἴῃ οο- 
Ἰοῖι ν6] σοιηπηδ πλιιὔατιιη1, 
Ὅρτις. ΑΥ̓͂, εἴ τις. Ὠΐοῃ. ΕΔ], 

ὅςτις. ἄν, οὐ τποχ ἐλλείπῃ. 
᾿ἡπαλγήσαντᾶὰ ᾿ς ρα δποβοὶι θα, 

δον τ ΔΝ Ά55. 
Δὲ τά. Ο. δὲ χρεὼν τά; οχ ἰπ- 

ΤΕΥΡΥ, ἰ 

᾿Αντιλαμβάνεσϑαι. νἱμὰ. ἀντι- 
λαμβάνεσϑε, 

ΟλΡ, ΧΙ, Γένηταί τε, Τὲ 
οτμ. Ο. Β. 

᾿“πέδειξα. Οοα. Β85, ἃ ΟΟΥ̓, 
ἐπέδειξα. 
. Πρὶν λόγοις. 

πρίν 8. πρὸ αἷ. πιᾶπ. Ε΄ πρόσϑεν 
λόγοις. 

Τὴν προςποίησιν. Τήν ὁπι. ΑΥ̓. 
ΟΝ .» πα ὝΠοιη, Μδρ. ν. προς- 
ποιοῦμαι ΟοἸ]π. δὲ ΕΥΔΏΘαιι, ΡΘΥ- 
Ῥοζαμι ποίησιν.“ ὉΠΚ. Δηΐθα 
νΙμά, κομποδεστέραν. 

9, Μόνον. οἄ, ΒΔ83. Οσ. μό- 
νῶν 

(. προλύγοις, 
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χρῆσιν φανερῶν, γῆς καὶ θαλάσσης, τοῦ ἑτέρου ὑμᾶς 
παντὸς κυριωτάτους ὄντας, ἐφ᾽ ὅσον τε νῦν νέμεσϑε, 
καὶ ἣν ἐπὶ πλέον βουληϑῆτε: καὶ οὐκ ἔστιν ὅςτις τῇ 
ὑπαρχούσῃ παρασχευῇ τοῦ ναυτικοῦ πλέοντος ὑμᾶς οὔτε 
βασιλεὺς κωλύσει, οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔϑνος τῶν ἐν τῷ 

σαρόντι. - 8. ὥςτε οὐ κατὰ τὴν τῶν οἰκιῶν καὶ τῆς γῆς 
χρείαν, ὧν μεγάλων νομίξετε ἐστερῆσϑαι, αὕτη ἡ δύνα- 
μὲς φαίνεται" οὐδ᾽ εἰκὸς χαλεπῶς φέρειν αὐτῶν μᾶλλον, 
ἢ οὐ κήπιον καὶ ἐγκαλλώπισμα πλούτου πρὸς ταύτην 
νομίσαντας ὀλιγωρῆσαι" καὶ γνῶναι ἐλευϑερίαν μὲν, ἣν 
ἀντιλαμβανόμενοι αὐτῆς διασώσωμεν, ῥᾳδίως ταῦτα ἀνα- 
ληψομένην, ἄλλων δ᾽ ὑπακούσασι καὶ τὰ προςκεχκτημένα 

1. Φανερῶν] ὄντων , δηλονότι. (αἱ. 4ὑγ. )- 8, Οὐκ ἔστιν ὅςτις] 
οὐδείς. (λ. 4ὺγ.) --- 5. Ἐν τῷ παθόντι] ἤγουν ἐν τῇ παρούσῃ ξωῇ. 
(λ. 40γ. ἡ 329. Οὐ κατὰ -- τὴν χρείαν] ἀλλὰ μείξων δηλονότι. 
7. Αὕτη ἡ δύναμις] “τῆς πόλεως; ἣ ϑιαλασσοχρατία - 8, γόόμλι 
ἢ, τὸν πόλεμον, ἢ τὴν τῆς χρείας ἀφαίρεσιν. (Βασ.) -- 9. Ἢ οὁ 
κήπιον -Ἰ τὸ ἢ οὐ ἀντὶ τοῦ ἀλλὰ, οἷον, ἀλλὰ κήπιον καὶ ἐγκαῖ- 
λώπισμα, πλούτου. ὡς πρὸς τὴν κτῆσιν τῆς ϑαλάσσης. [᾿Ρ τινὲς 
κήπιον ἤτοι γήδιον. (Ῥοστγ. Ἧ] ἄλλοι δὲ τὸ κήπιον εἶδος κουρᾶς 
φασὶν, οὕτως ὀνομαζομένης. κατὰ κοινοῦ δὲ τὸ εἰκός ἐστιν. --- 
19. "άλλων δ᾽ ὑπακούσασιν) ἀντὶ τοῦ ἄλλοις. --- ἘῈ Προςεχτημένο! 

Φανερῶν. Ὠδ8:. φανερῶς. 
Κυριωτάτους. Ἐ.. κυριωτάτου. 

Μασρ. ΑἸὰ, νίμϑυ. κυριωτέρους 
οὐ βἰδιπι εἶνας ργτὸ ὄντας, εχ 
ἸὨΤΟΥΡΥ. 
Ἤν 5. ν. 81]. πιδῃ. Ἦ]., οπιὶ δ. 
ΤΠλέον. (855. ῬΑ]. Οτ. Ἧ πλεῖον, 

στο ἀοίουίιβ, ΟΣ, 1. 1. Ρ. 457. 
Κωλύσει. Ηῖο οὐββιιπὶ Ροϑβὲ 

σπιαρόντι Ῥομτπὶ Τιϑμγ. πὶ... οἵ 
᾿ἀρίάρια μαρϑὲ ἰδ ΕἸ... ἴῃ 480 
μος ἄθθθβα πο οἷασθ ἰσϑάϊτυν. 

"άλλο οπι. Ε. 
Ἔϑνος τῶν. Τιαυγ. Μπά, Ἐ. 

χὰ. ΑΥὐ. ΟἾγ. Πδη. ἔϑν. ἀνθϑρώ- 
σων τῶν, ΘΧ ἱπίθυρυ. 

8. Αὕτη. τι. Νιμα, ΑΥ. 
αὐτή. 

Αὐτῶν ἴπ Ο. 5. ν. Οοά. Β85. 
αὐτήν. ὙὍι5. αὐτό. Τὰ δρηϊεῖνο 
011 ποτοῦ, Μιὰ, Μαι, συ. 
ὃ. 845. 6. ἃ. 
Ἢ οὐ κήπιον. Δυξ. τι, Ἡ. Βορ. 

ΟἸγ. 

(6σ.) Μιμᾶ, πὶ, ΑΥ, Οἤγ. αι. 
ΑἸ. ΕἸοτ. δὰ, Β88. ΨᾺ]]. ἢ οὐκ 
ἥπιον. ΟΥ. καὶ οὐκ ἤπιον. 1. φαΐ- 
ἄπ ντ]β. παρεὶ, εθὰ οἶα τλαΥρ. 
8]. τι. μᾶλλον μὲν οὖν. Βαγ. ἢ 
οὐ κηπίον. Τιιδ. ἢ κήπιον. , Ἢ 
οὐ κήπιον νϑΥῦαπι βουϊρίιτσθηι 
6556 ΘΧ βιϊΠ10.. τιξ 6011] ροΐθϑε 
εχ Εμπβίδι. 1ὶῃὼ. Ηοπιου, 1]. μ΄. 
Κῆπος, πααῖξ, καλλωπισμὸς χό- 
μης. καὶ πουρᾶς διάϑεσις τῶν ἐν 
ὙΒΡΕΙΙ τριχῶν. Θουκυδίδης δὲ 

ἡπιόν φησι.“ ἘΒΆ. ΡΟΒΊΤ, ΟΕ. 
ἕ ποῖ. 

Καὶ τά. Τά οπι. Ατρ, ΑΥ, Οἢχ. 
θη. 

Προςκεχτημένα. (855, ῬΑ]. Τὸ, 
αι. Βορ. (6.}) ἴϑδιγ. προςεχτη- 
μένα, ἴῃ (855. 1δπ1θ} τη81. Υ86. 
κ ἰηῖ, νϑΥβ. βουΐρϑβ. ΒΌΡΟΙ 6, ἴῃ 
Βορ. Ραποῖο θοάθῃι δἰγδηιθπΐο 
ποϊαϊαν. 58 Τοιϊοοπι (ποὸπ Αὐ- 
ἰλοαπι, αἱἱ ὅθ], Ῥὰ]. βουλθῖϊ,) 

10 
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φιλεῖν ἐλασσοῦσϑαι" τῶν τὸ πατέρων μὴ χείρους κατ᾽ 
ἀμφότερα φανῆναι, οὗ μετὰ πόνων, καὶ οὐ παρ᾽ ἄλλων 
δεξώμενοι, κατέσχον τὲ καὶ προςέτι διασώσαντες παρέδο- 
σαν ἡμῖν αὐτά" (αἴσχιον δὲ ἔχοντας ἀφαιρεθῆναι, ἢ 
κτωμένους ἀτυχῆσαι") ἰέναι δὲ τοῖς ἐχθροῖς ὁμόσε μὴ 
φρονήματι μόνον, ἀλλὰ «αὶ καταφρονήματι. 4. αὔχημα 
μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ ἀμαϑίας εὐτυχοῦς καὶ δειλῷ τινὶ ἐγγί- 
γνεται, καταφρόνησις δὲ, ὃς ἂν καὶ γνώμῃ πιστεύῃ τῶν 
ἐναντίων προέχειν" ὃ ἡμῖν ὑπάρχει. 5. καὶ τὴν τόλμαν 
ἀπὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ ξύνεσις ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος ἐχυ- 
ρωτέραν παρέχεται" ἐλπίδι τε ἧσσον πιστεύει, ἧς ἐν τῷ 

καὶ τοῦτο γνῶϑι τοῦ τρόπου τῆς ᾿“τϑίδος, ἔκτημαι λέγουσιν οὐ 
κέχτημαι. (1ΠΠαλ.) --- 1. Τῶν τε πατέρων --- φανῆναι) μετέρχεται 
ἐπὶ τὸ δίκαιον. --- 6. ἀὔχημα] τὸ φρόνημα αὔχημα ἐκάλουν. --- 
7. ἀπὸ ἀμαϑίας εὐτυχοῦς) ἀπὸ ἀλόγου εὐτυχίας. -τ- 8. Καταφρό- 
ψησις δέ] λείπει ἐκείνῳ. --- 9. Καὶ τὴν τόλμαν ---Ἴ ἡ σύνταξις, καὶ 
τὴν τόλμαν ἡ ξύνεσις παρέχεται ἐκ τῆς ὁμοίας τύχης. 

ἔκτημαν ἀυαπαιδαηι ῬΊαϊο πὸπ 
δρυθνῖῦ (να. Ηοϊπαοτῖ. δα Ῥγο- 
δα. 8. 75.), Ὑππογαϊάθ5 (σὰ 
οὔπὶ ΒΈΚΚ, Βῖσ οί σπαιν ἸΜ δι}. 
ΟΥ. τ. 1. Ρ. 522.) παηαίδπὶ δ6- 
τηϊδῖῦ. ΟΥ. προεχτημένα. Μὶηα. 
Ἐς Ατ. ΟἾγ, Βαγζ. Αἰά. ΕἸοσ. οἱ, 
Βα5. ϑίθρῃ, 1. προκξητ., ἴῃ Εἰ. 
οὐπὶ ς 5. Ὁ 8]. τη8η, Προςκεκτῆ- 
σϑαι ναϊοὺ πρὸς ταύτῃ (τῇ 
ἐλευϑερίᾳ ) κεκτῆσϑαι. 
᾿Ελασσοῦσϑαι. ῬοΞςὲ πος νοῖ- 

Ῥυπῖ δηΐθ Ηδϑοῖς, ρθυρϑύδϑηι ρ]6η6 
Ἰηϊουριη σοθδειγ. ἘΠ δἰ ΧΌΥΒΙΙ5 
Ῥοϑβὲ αὐτά εἰ ἀτυχ. 
Ἡμῖν. Οας5. 6]. 6. Ἐ. ῬΑ]. ΙΕ. 

ψαι. Η. Βθρ. (6.) Οτχ- Β. νὰ. 
ψιλά. τ. Αὐ ΟἸγ. Βᾶν. ΑΔ. ΕἸΟΥ, 
εα, Β85. ϑίερῃ, 1. ὑμῖν. .,Μο- 
ἀθβιϊαβ; βϑὰ ργαβοθβοὶς διασώ- 
σώμεν., ἀαΥο ἢ 81] γηπΐδπ ἀιϊιι.“ 
ὙνΑ88. Αἀά, ο. 86. 8. 9. 

᾿Ιέναι --- πρόνοια... Ὠΐοη. Ηα]. 
Ῥ. 159. [998.}] 5 ὙΥΑ55.., Ατὶ- 
δἰϊάθβ ἑοπι. 1Π1. Ὁ. 652. εχ χηθ- 
τιοΥΐὰ Ἰαιιάδὶ: ἐέναι δ᾽ ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους μή μοι φρονήματι μ. 

ἃ. π- κα. ὍΒΙ ἀαϊίντις. μοΐ, οξϑὶ 
586 06 81101 πλεονάξει, ἱποοποῖὶη- 
ἢ Ροῃὶ νἹἀδίατ,  ΠΚ. 

Ὅμόσε μή. Ὀῖΐοη. Η4]. ὁμόσε, 
καὶ ἀμύνεσϑαι μή. Μοκαα. ὁμόσε 
καὶ μή. ῬΥοχίπια 4111} βουὶρίοσθβ 
ἀπ τ8 Ὁ1 βαηΐ, ὙΨ]α, ποῖ, 

4, αὔχημα. Ἡῖοπ. φρόνημα. 
᾿ἀπὸ ἀμαϑίας. οι. ὑπὸ ἀμαϑ'. 
“Καὶ δειλῷ. Καί οτα. Ἐ. 

Ἐγγίγνεται. τι. ἐγίνετο. 
"ἂν οἵ. ΟΥ. ᾿ 
Πιστεύῃ. Ῥαϊ. πιστεύει. Οδπι- 

πεισϑείη. 
Προέχειν. Τιαυτ. παρέχειν. 
Ἡμῖν. τα. ΑΥ. ΟἸΧ. τᾶτρ. ΑἸ4. 

Νίματν. ὑμῖν. 

5. ᾿Εχυφρωτέραν. ΟἹ. Ψαϊ, Βερ. 
(6.) Τιι5. ὀχυρωτέραν, εἰ ρατέϊηι 
βἷς ραγείπι ὀχυροτέραν οἰΐδηι 11-- 
Βυὶ Ὠίοη:, 5ἱοιιξ αἰχυροτέραν Η. 
Ὠρ ὀχυρός εἰ ἐχυρός νἱὰ δἀπηοί. 
84 1, 85. ᾿Εχυρόν τι παρέχεσϑαι 
ΔΓΕ Ι, 89, 

Πιστεύει. Οχ. πιστεύῃ. Ψἱπᾶ, 
πιστεύειν. 



40 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ 8. 

ἀπόρῳ ἡ ἰσχὺς, γνώμῃ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων, ἧς βε- 
βαιοτέρα ἡ πρόνοια.“ 

(Ὅτι οὐδ᾽ ἐκστῆναι τῆς ἀρχῆς ἔτι ἔστιν.) 

ἐγ. » Τῆς τε πόλεως ὑμᾶς εἰκὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὸ 
τοῦ ἄρχειν, ὃ ᾧπερ ἅπαντες ἡ ἀγάλλεσϑε, βοηϑεῖα, καὶ 

μὴ φεύγειν τοὺς πόνους, ἢ μηδὲ τὰς τιμὰς διώχειν" 
μηδὲ νομίσαι περὶ ἑνὸς μόνου, δουλείας ἀντ᾽ ἐλευϑερίας, 

ἀγωνίξεσϑαι, ἀλλὰ καὶ ἀρχῆς στερήσεως, καὶ κινδύνου 
ὧν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπήχϑεσθε. 2. ἧς οὐδ᾽ ἐχστῆναι ἔτι ὑμῖν 
ἔστιν, εἴ τις καὶ τόδε ἐν τῷ παρόντι δεδιὼς ἀπραγμο- 
σύνῃ ἀνδραγαϑίξεται. ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐ- 
τήν" ἣν λαβεῖν μὲν, ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ, 
ἐπικίνδυνον. 8. τάχιστ᾽ ἄν τε πόλιν οἷ τοιοῦτοι ἑτέρους 
τε πείσαντες ἀπολέσειαν, καὶ εἴ που ἐπὶ σφῶν αὐτῶν 

αὐτόνομοι οἰκήσειαν. τὸ γὰρ ἄπραγμον οὐ σώξεται, μὴ 
μετὰ τοῦ δραστηρίου τεταγμένον, οὐδὲ ἐν ἀρχούσῃ πό- 
λει ξυμφέρει, ἀλλ᾽ ἐν ὑπηκόῳ, ἀσφαλῶς δουλεύειν. “ 

Ὶ, ᾿ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων) ἀπὸ κοινοῦ τὸ πιστεύει. ---- 9, Ἢ 
πρόνοια] ἡ πρόγνωσις. 

γ΄. τς ΠΝ “τιμωμένῳ ἢ τῇ τιμῇ τῆς πόλεως. --- 4, Ὧιπερ] ᾧ 
τινὶ τῷ τιμωμένῳ τῆς πόλεως, ὃ ἔστι τῇ ἡγεμονίᾳ. ἄλλως. τῇ 

δόξῃ τῆς πόλεως 1 ἀγάλλεσϑε καὶ (Δ. Αασσ. 4υγ.}} βοηϑεῖν [ὑμᾶς] 
εἰκός. --- 8. Ἔν τῇ ἀρχῇ ] ὄντες δηλονότι. -- 4πήχϑεσϑε] τοῖς ἄλ- 
λοις δηλονότι. --- 19, Οἱ τοιοῦτοι] οἱ ἀπράγμονες. 

ΟλΡ. {χΧΠ|. Τῆς τε --- ἐπι. ἴἄδικον δοκεῖ. Ο. δοκεῖ ἄδικον. 
κίνδυνον. .. Ὠἴοπ. ΗΔ]. Ρ. 159. 4ὲ ἐπικίνδυνον. ΟΡεΐπιΐ ΠΡΥῚ 
[932.] “488. δ᾽ ἐπικίνδυνον, φαοὰ ποη Ρ]6- 
᾿γμᾶς. Ὁ. ἡμᾶς, οοὲ, ΟΕ, Ταπιοπ [. 1. Ρ. 918. 

᾿ἵὯιπερ ἅπαντες. Ε΄. ῬΑ]. 1. γαΐ. 
ἘΠΕοαπᾶτρ;. [)8ιι. ) οι, ΗΔ], ᾧ ὑπὲρ 
ἅπαντας; ἀάϑπι Ἰδοι Ομ 6 πὶ ἀρ ἶϑς 
ϑ'τιϑηι νοοαΐ Κυϊρου δα ΠὨίοη. 
Ρ- 198. οἷν πΠ05 Ὡ0Π ΟΒ]Οαιυιϊ πηι. 
Οσ. νίηά. Παη. ὥςπερ ἅπαντες. 

Νομίσαι. Νιπα. νομήσατε, 
“Ιουλείας. 1. δειλίας, ἴῃ γᾶ. 
Π181}. δουλ. 

ῷ. ἜἜτι οτι. εοα. Βας: ϑιαϊϊηι 
ἔστιν οἴιπὶ ΒΘΚΙ. Ραγοχυίοποι 
ἘδοΙ 115. 

“γμῖν. Αγ. πὶ. ἡμῖν. 

ἃ]: 

8. ἄν τε. Μαϊ. Ἄ6δ' (6.) ἄν 
ποτε. 

Εἴπου. Τὰς, ἦπου. 
ΤΠ γὰρ --- τεταγμένον. .Ξϑἴο- 
Βαθιιβ Ρ. 87." ὙΥ ΑΘ55. 
Τὴ μετά. Τὴ 5. ν. 81. πιϑ1}. 
Ξυμφέρει. ΟΥ. ξυμφέρῃ. 
᾿᾿σφαλῶς. Ιχ. ΟΥ, ϑβουιρίμππι 

ξιι γαῖ ἀσφαλεῖν, οοΥγθοΐου ἔδ- 
οογαὶ ἀσφαλές. ,, ΟΥτ. αὐ δριιᾷὰ 
Ηοπιθγιια. Νοξῖου ἀσφαλῶς 
αϊη φιιῖθ5,), π6Ὸ αἰδδίἀθηΐ Π185. “ἢ 
γΥΑ58ὃ. 

10 
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(Παραινέσεις" ἅμα δὲ «αὐ ἦ φιλοτιμία τῶν ᾿4ϑηναίων διε- 
ψείρεται.) 

ξδ΄. Ὑμεῖς δὲ μήτε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε πολιτῶν πα- 
ράγεσϑε, μήτε ἐμὲ δι᾽ ὀργῆς ἔχετε, (ᾧ καὶ αὐτοὶ ξυν- 
διέγνωτε πολεμεῖν.) εἰ καὶ ἐπελϑόντες οἵ ἐναντίοι ἔδρα- 
σαν ἅπερ εἰκὸς ἦν, μὴ ἐθελησάντων ὑμῶν ὑπακούειν, 

ὅ ἐπιγεγένηταί τὲ πέρα ὧν προςζεδεχόμεϑα ἡ νόσος ἥδε, 
πρᾶγμα μόνον δὴ τῶν πάντων ἐλπίδος κρεῖσσον γεγε- 
νημένον. καὶ δι᾽ αὐτὴν οἶδ᾽ ὅτι μέρος τι μᾶλλον ἔτι 
μισοῦμαι" οὐ δικαίως, εἶ μὴ καὶ ὅτ᾽ ἂν παρὰ λόγον τι 
εὖ πράξητε ἐμοὶ ἀναϑήσετε. ο. φέρειν τὲ χρὴ τά τε 

10 δαιμόνια ἀναγκαίως » τά τε ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνδρείως" 
188. ταῦτα γὰρ ἐν ἔϑει τῇδε τῇ πόλει πρότερόν τε ἦν, νῦν 

τε μὴ ἐν ὑμῖν κωλυϑῇ. 8. γνῶτε δὲ ὄνομα μέγιστον αὖ- 
τὴν ἔχουσαν ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις, διὰ τὸ ταῖς ξυμφοραῖς 
μὴ εἴκειν, πλεῖστα δὲ σώματα καὶ πόνους ἀναλωκέναι 

ξδ΄. 1. Ὑπὸ τῶν τοιῶνδε πολιτῶν] τῶν συμβουλευόντων τὸ 
ἄπρογμον. (. Αγ.) - Παράγεσϑε) ἀπατᾶσϑε. (1. 4υγ.) --- 6. 
᾿Ελπίδος κρεῖσσον ἢ ὑπὲρ ἐλπίδα. (1. 40γ.) --- 14. ᾿ἀναλωκέναιἿ 
κατὰ κοινοῦ τὸ γνῶτε. 

ΟΑρΡ. ΤΧΙΝ. Παράγεσϑε. Ὦ. 
παράγεσθαι, Ἑ 5, ν. 8]. πιδη. Η. 
Ψψαὶ. παραγένεσϑε. 

᾿Εναντίοι. 1. πολέμιοι) ἐχ ἰπ- 
1ογρυ. 
Ὑμῶν. Ῥ᾿ ἡμῶν. 
ἱὙπακούειν. Ο. ἐπακούειν. 

᾿’Ἐπιγεγένηται - γεγενημένον. 
»» Πδυπιορ, ρ. 967.“ γΥνΑ 858. 

᾿᾿Ἐπιγεγένηται 6855. Ἀ6ρ. ΟΔπι. 
δὲ; τλᾶγρ. ΑἹα, ΨΙ]ΠΔΥ. ΤηϑΥρ'. 
ϑίθρ. Ηβυπιορ. Τυβ. ΟΟΠΙ]6}. 

. Ηᾶδοκ, ΒΕΚΚ,, πθο δ] ἰ6Υ, τιῦ νἱ- 
ἀοῖιγ, οπιηθβ ῬΘΥΥ. Ῥταθίον Ο. 
οἱ Β., δἴχιῃθ Π|ι. Απΐθ ΘΟ}, ἐπεὶ 
γεγένηται, αιοά ργϑθίοσ (81]. 
Ὠθπιο ἀρίομαρι, ΟΣ, Ηετχπι. δὰ 
νρ Ῥ. 784, 

᾿Ελπίδος. Ἐ.. νη, Μοϑβαι. Ατ- 
ΟἾγ. θη. ἐλπίδων. 
Ἔτι 5. ν. 41]. τμὰπ, Εἰ, 
Παρὰ λόγον τι. (1658. 6]. Βορ. 

ΟΥ. Βατ. Α]4, ἘΪοτ. δᾶ. Βδβ. 
ταδγρ. ϑίθρη, παράλογόν τι. Αἴ 
νἱὰ, Κυΐρ. 1.1. Ρ. 967. 

9. Φέρειν τε. Ὁ. οπι. τέ. Ε. Αὐ. 
ΟἸγ. φέρειν δέ, φιοα 5101 πᾶ ρ18 
ῬΊδοθυβ οἱΐπι αἰχὶξ ϑΐθβρῃ. Αἵ 
,») ὉΟΠΠΠπιδὲ διιοίου δαπηοη 10-- 
ΠΘΠΙ 8}0 1ΠἸ 10 Πα] 115 ΟΔΡ1115 1π- 
ομοδίδμι. “Κ ΗΠΑΑΟΘΚ. 

Πολεμίων. Ε,. Π8η. πολέμων. 
“ΠΙρότερόν τε. Τέ οσὰ. (ΟἹ. 
Ἦν. Τιᾶυν. ἤ. 

ει Κωλυϑῇ: ΒΘΚΙΟτΟ ἱπ Ργϑοξδί. 
τΐῃ. δῖε, Ρ. . ρΙαοοῖ καταλυϑῆ- 

8. Πᾶσιν. Τιϑυτ. Ε', τα. ΑΥ, ΟἸγ. 
ἤξα. ἅπασιν. 

Εἴκειν. Ῥοβὶ εἴκειν νΌ]ρΡῸ Ρϑτ- 
ΡῬοζϑπι οοΐου, ροϑβῖ πολέμῳ νετὸ 
ΘΟΠΊη8 Ῥοηϊίαν, αααηα ἴδῆλοῖ 
ἀναλωκέναι, αὰἀ διὰ τό, κεχτημέ- 
γὴν αὰ γνῶτε ρογίηθαῖ, (οΥχθ- 
χὶς ΒΕΚΚ. ' 
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πολέμῳ" καὶ δύναμιν μεγίστην δὴ μέχρι τοῦδε κεχτημέ- 
νην, ἧς ἐς ἀΐδιον τοῖς ἐπιγιγνομένοις, ἣν καὶ νῦν ὑπεν- 
δῶμέν ποτε, (πάντα γὰρ πέφυχε καὶ ἐλασσοῦσϑαι.) μνήμη 
καταλελείψεται" Ἑλλήνων τε ὅτι Ἕλληνες πλείστων δὴ 
ἤρξαμεν, καὶ πολέμοις μεγίστοις ἀντέσχομεν, πρός τὲ 
ξύμπαντας, καὶ καϑ᾽ ἑκάστους" πόλιν τε τοῖς πᾶσιν εὐ- 
πορωτάτην καὶ μεγίστην ὠκήσαμεν. 4. καίτοι ταῦτα ὁ 
μὲν ἀπράγμων μέμψαιτ᾽ ἂν, ὁ δὲ δρᾷν τι βουλόμενος 
καὶ αὐτὸς, ζηλώσει, εἰ δέ τις μὴ κχέχτηταν, φϑονήσει. 

5. τὸ δὲ μισεῖσϑαι, καὶ λυπηροὺς εἶναι ἐν τῷ παρόντι, 
πᾶσι μὲν ὑπῆρξε δὴ, ὅσοι ἕτερον ἑτέρων ἠξίωσαν ἄρχειν" 
ὅςτις δ᾽ ἐπὶ μεγίστοις τὸ ἐπίφϑονον λαμβάνει, ὀρϑῶς 
βουλεύεται. μῖσος [ μὲν] γὰρ οὐκ ἐπιπολὺ ἀντέχει" ἡ δὲ 
παραυτίκα τε λαμπρότης καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα; ἀείμνη- 
ὅτος καταλείπεται. 6. ὑμεῖς δὲ ἔς τε τὸ μέλλον καλὸν 

προγνόντες, ἔς τε τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρὸν, τῷ ἤδη προ- 

ῷ. Ἧς] τὸ ἧς πρὸς τὸ, μνήμη καταλελείψεται. τὰ γὰρ ἄλλα 
διὰ μέσου. --- Ἣν καὶ νῦν ὑπενδῶμέν ποτε] ἐάν ποτε καὶ ὑποχα- 
λάσωμεν καὶ πταίσωμεν. --- 7. Καίτοι ταῦτα --- ---) τρεῖς κριτὰς 
ὑποτίϑεται τῶν πραγμάτων. --- 19. Τὸ ἐπίφϑονον͵ τὸ ἐπίξηλον- 
(λ. 4ὖγ.) --- 18. Μῆῖσος μὲν γὰρ οὐκ --- ἀντέχει) διαλύεται γὰρ ἢ 
ἁ)ανάτῳ ἢ ἄλλῳ τινί. 

Ἧς ἐς. Ὦ. οἷς ἔς. 
Τοῖς ἐπιγιγν. Τοῖς 86. Π8η. 
᾿Ὑπενδῶμεν. ΟἹ]. μὴ ὑπενδ., 

ΤΥ ῬΥΟΥΒΙΙ5. σου τα διιοῖου 5 Ἰ6η- 
ἴδῃ. ““ ὙΥΑΘ55. 

Καταλελείψεται. Ὁ δῃ,. καταλεί- 
ψεται, οἱ ἴϊὰ 10 (455. ΟΧΧΙΝ, 
9. ἧς ἐς ἀΐδιον μνήμη καταλεί- 
ψεται. Αἱ νι, ἀ6 Αγῇ. οσἱΐ. ἃρ. 
ΤΠ. ο. 8. ρ. 86. 

Πλείστων. Τιαὰγ. Μοβαι. ΑΥ. 
ΟἸχ, δὲ οχ δπιθηά. εἰΐδπὶ οοᾶ, 
Β45. πλεῖστον. 

“Ζὴ ἤρξαμεν. ῬΑ]. διεήρξ. Οοά. 
Βα58. ἢ δὴ ἤρξ. 

Πόλιν τε. Τέ οτὰ, Η. ἈΘρ. 
᾿Θικήσαμεν. Μοβαι. Πδ8η, δα, 

Β45. (ποη σοά. Β85.} πιᾶὺρ, ΑἸα, 
Ὑίμαγ. ὠκίσαμεν. 
4 Μέμψαιτ᾽ ἄν. (455. Μἴίοξχα, 

μέμψοιτ᾽ ἄν. Οἵτ, μέμψαιτο ἄν. 

Βουλόμενος καὶ αὐτός. Τιαιτ. 
Ἑ. νἱηα. πὶ. ΑΥ, ΟἸσ. Π.δ:. καὶ 
αὐτὸς βουλόμενος. Μιγρυΐαηι, 
4186 Ἰῃνῖϊα θη θηῖία νι]σοὸ ρος 
βουλόμενος οοἸ]οσαῖιν, ρΡοβὲ αὖ- 
τὸς στὰ Βι οἶς, δὲ Κἰβίθηι, ἸΥδὴ5- 
Ῥοβιυΐηλις. (ΒΈΚΚΕ, οἵ.) 

5. Λυπηρούς. 1. λυπηρός. 
“Ὃς τις --- βουλεύεται. ., ῬΙα- 

ἴδγο. ΜΙ οσα]. Ρ. 73. [1. 1. Ρ. 959. 
1Δ1ρ5.17 Εἰ 1θὲ σὰμπι χπ5. Ἰερϑη- 
αὐτὶ μείζω Ργο μείξονα εἰ γι- 
γνώσχων."" [ΟἿ ἰδινάϑηι 3] πα 
οἰ8πὶ δρθοίδί Ρ. 535. “" ὙΥΑ488. 
ῆῖσος μέν. Μέν οτχ. Ατιρ, ΟἹ. 

γι. Η. Ἀερ. (6.) στ. 1. Μοβαι., 
πηαᾶθ διιβρθοίιπι πὶ, 

“Παραυτίκα τε. Τὲ οπι. ΑΥ, 
6. ΜἜέλλον --- ἔς τε τό. Ῥχο- 

Ῥίου ργδθοβά, ἔς τὲ τό οἠι, Ε,. 
Καλόν. Ὡαμ. κακόν. 

10 
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ϑύμῳ ἀμφότερα κτήσασθε; καὶ ΜΈΝΗ μήτε ἐπι- 

κηρυκεύεσϑε ᾿ μήτε ἔνδηλοι ἔστε τοῖς παροῦσι πόνοις βα- 

ρυνόμενου" ὡς οἵτινεβ πρὸς τὰς ξυμφορὰς γνώμῃ μὲν 

ἥκιστα λυποῦνται, ἔργῳ δὲ μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι 
δ καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν κράτιστοί εἶσι. “ 

(γ΄. Περικλέους ξημία, λοιπὸς βίος; εὐφυΐα καὶ δύναμις ἡ ἐν τῇ 

πόλει, ἧς πολὺ λείπονται οἱ μετ᾽ αὐτὸν προστάται τοῦ δήμου.) 

ξέ. Τοιαῦτα ὁ Περιχλῆς λέγων, ἐπειρᾶτο τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους τῆς τε ἐπ᾽ αὐτὸν ὀργῆς παραλύειν, καὶ ἀπὸ τῶν 
παρόντων δεινῶν ἀπάγειν τὴν γνώμην. ῷ. οἵ δὲ δημο- 
σία μὲν τοῖς λόγοις ἀνεπείϑοντο, καὶ οὔτε πρὸς τοὺ Χμ 6 γος ᾽ θος υς 

10 “ακεδαιμονίους ἔτι ἔπεμπον, ἔς τε τὸν πόλεμον μᾶλλον 
ὥρμηντο" ἰδίᾳ δὲ τοῖς παϑήμασιν ἐλυποῦντο, ὁ μὲν δῆ- 
μος, ὅτι ἀπ᾽ ἐλασσόνων ὁρμώμενος ἐστέρητο καὶ τούτων, 
οἵἱ δὲ δυνατοὶ, καλὰ «τήματα κατὰ τὴν χώραν οἰκοδο- 

ΔΒ Ὁ ᾿Ἐπικηρυπεύεσϑε ] δεὰ κηρύκων ἐκφαίνεσϑε τὰς βουλὰς 
ὑμῶν. (Παλ. ), - 8. Ὡς οἵτινες] τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ ἐπεί. (λ. 40γ. ) 

ξέ, 7. Ἔπ᾽ αὐτόν] κατ᾽ αὐτοῦ. -- 8. Τὴν γνώμην] τὸν σκο- 
σὸν ἐκείνων. --- 18. Οἱ δὲ δυνατοί) οἱ τῷ πλούτῳ δυνάμενοι. 

᾿Επικηρυκεύεσϑε. ὶπα, ἐπικη- 
ρυκεύησϑε. Με]. " 
Ενδηλοι ἔστε. Αιὲο ΟΟΈ]., φαΐ 

ἈΑΡΥθβομΐο ρϑγιῖτ, ΡΕΥΡοσαπι ἔν-- 
δηλοί ἐστε. 

ς οἵτινες --- χράτιστοί εἶσι 
ϑίοθδθιις. αἴδαογε ἔ, 1Π|, τ. 886, 
Ο58:. υδὲ Ρ. ὅσοι τινές. Εἰσίν 
οὐπὶ Η, οἱ 1. ἴῃ τηΐπη, ΘΧΘΏρΡ]]. 
ἐχουαθη τη οὐγανὶς ΒΕΚΚ, ΟΣ, 
ΕδΥΥ. αἀἴβουθρ. βοσὶρί, 

ΘΑ», ΧΡ. Τοιαῦτα. 1. δά- 
αι μέν. 
Ἐπ᾿ αὐτόν. ΑΥτ. ΟἾγ, πη. ἐς 

αὖτ., εἰ ἴϊα ἕο ἦθ ΘΕ 1δ πὶ 1ητι8 
δ᾽ΐουνο Ῥδυ., ὃν τιι5 Η, 6.1. 
ἐπ᾿ ΘΧὨ Ρουθ βοΐτπὶ ΠΟΥ ΠῚ18 ; 
πᾶ ΘΧχ Β., ἵπ αἴῖο τὲ ἐς 8. νυ. 
ὈΓΟΤΉ 6 ργοίμ} Ο 41]. ᾿ς γο- 
οορῖῖ ΘΟΊΙΙ. 0. ἔΟΥΥῚ ΠΡ 65 1, 
180. τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο 
ἐς πάντας [αἀά. ΠΙ, 44.) εἐ 
Ψψδ]οκεη., δα Επτ., Ῥμόεη. Ῥ. 28. 
ΔΑν., ΤΗπογάϊάθ5 5αθρ6 ἐπέ οἴχπὶ 

7 ἡμογά. 11. Ῥ. ἢ]. 

δοοιιδαῖ. ῬΤΟ κατά Ροῃϊξ, ΟΡ 
αιι8 Δ Οϑι158Ππ|, οἵ χυΐα οἴΐδηι 
8111 δουἱρίοσε Αἰεοὶ 1τὰ Ἰοχιιι - 
ἴπγ,) Ηθηγ. ϑίθρῃ. Αρρεπῆ. δά 
ϑοτῖρε. 46 Ὁ ]4], ρ. 193. μος Αἵἰ- 
τίσαπι σθηῖ5 Ἰοσαθη αὶ ριιξαῖ. ““ 
ὨΥΚ. ΟΕ, 8.0]. δὲ ΕἸβοῖ. δά 
ὙΡΕ]]. ΠῚ. 1. Ρ. 286. Ἡ πρὸς Κῦ- 
ρον ὀργή αἸχὶς Χϑη. Ουν. ἹΡ, 5, 
18. Ἐπί 15 ταν οὐπὶ ΗδδοΚ, εἰ 
ΒΕΚΚ, γονοσανἑπλ8. 

2. Τοὺς Λακεδ. Τούς οπὶι. 
ἈδΘρ. Ε. 
Ἔτι οπι. Ψαῖϊ. Ἐ. 
αλλον οπι. Ὠδη. 
“ἤμος 6658. Ατσ, ΟἹ, ῬᾺ]. Π 6. 

οοὔ, νοὶ, δίβρἢ. νν στ. νίπα. 
Μοβαι. ΑΥὐ. αὔγ, Τ)Ώαπ. πιδῦ 
δίθρῃ, πᾶσ. ΑΙα, Ψίπατ. γα. 
οἴ, πὖὸ να δέ, ΟἸ165 ῬδυΥ, δ- 
46 Πε,, «ιοα᾿ ἃ ϑίθρ!. εἰ νΥ 455. 
ὩϊοΏ τ 5 γϑοθρὶς οι]. ΟἸΐπι 
πένης. ΟΥ̓, ποῖ. 

Καλά. 6. καλλά. 

Η͂ 



14 ΘΟΥΚΥΖΙΖΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ 8. 

μίαις τὸ καὶ πολυτελέσι κατασηευαῖς ἀπολωλεκότες, τὸ 
δὲ μέγιστον, πόλεμον ἄντ᾽ εἰρήνης ἔχοντες. 8. οὐ μέν- 
τοι πρότερόν γε οἵ ξύμπαντες ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχον- 
τες αὐτὸν, πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν. 4. ὕστερον δ᾽ αὖ- 139 
ϑις οὐ πολλῷ, ὕπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἷἴ- 5 
λοντο, καὶ πάντα τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν, ὧν μὲν περὶ 
9] “» [ “ 2 ΄ Ω » [3 

τὰ οἰκεῖα ἕκαστος ἤλγει ἀμβλύτερον ἤδη ὄντες, ὧν δὲ 
ξ ’ ς ’ "» , ,, , 

ξύυμπαόα ἡ πόλις προςεδεῖτο, πλείστου ἄξιον νομίξοντες 

εἶναι. ὅδ. ὅσον τὲ γὰρ χρόνον προὔστη τῆς πόλεως ἐν 
᾿ φ᾽ - Ἂ “πῇ τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖτο, καὶ ἀσφαλῶς διεφύλαξεν 

αὐτὴν, καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐκείνου μεγίστη" ἐπεί τε ὃ πό- 
, τ Α ’ 5 ᾿ , 

λέμος κατέστη, ὃ δὲ φαίνεται καὶ ἐν τούτῳ προγνοὺς 
’ Ν Ν - 

μέχρι τὴν δύναμιν. 6. ἐπεβίω δὲ δύο ἔτη χαὶ ἕξ μῆνας" καὶ 

10 

Ὄλ. πξ. 

ἢ 8. ΠΠροβεδεῖτο χρείαν εἶχε. -ς 18. Τὴν δύναμιν] τὴν ἰσχὺν 
Ἔ μι ἐ: τοῦ πολέμου. --- ᾿Ἐπεβίω δὲ] μετὰ τὸ καταστῆναι, τὸν πόλεμον. 

λους 9 ΄ 9 ’ ᾽ ΕΣ 

τοῦ ἔτ. ἀπολωλεκότες. Ο. ἀπολυλεκὸ- τοῦ.“ ΥΑΘ55. Ελίαπι ἘΝ. αὖ τοῦ 
υχκϑ'΄. τες. (αὐτοῦ). Καί ροϑβὲ αὐτήν ἴῃ Ο. 

πρὸ Χρ.- -Τὸ δὲ μέγιστον, .,  Α]1Α 1ὰ 5: Ὁ. 
ἸΩΘΥΡυ ία Του, {π|851 βουϊρίπιηι Ἐπεί τε Οας5. Αυρ΄. ΟἹ. 6. Ἐ' 

Ῥ81.1Τὸ ΨΜαὶ. Η. δρι (Θ᾽ ΘΕ Ὁ. 
Ι. Μοβαι. Ηδδοῖς. ΒΌκκκ. ψυ]6ο 
ἐπειδή τε. ΑΥἹϑβι]α, ἐπειδὴ δέ. 
Ἴδη ἐπεί αιιπὶ ἐπειδή 46. Β. 

Κατέστη. Ανϊξιϊά. συνέστη. Α1- 
ἰθυαν ΠΩ Ρ 15 διηδὺ ΤΠιιο. ον 
1. δὲ 1ιὰ. νϑυθ. 

Ὃ δέ. ῬΑ]. 1:. Βορ. ὅδε; Ρο- 
δἰ σθισιιιβ ΟἿ. νἴγβα]α Ροϑβὲ ὅδε, 

65ϑεὺ τὸν δὲ μέγιστον. ἐ ΘΤΈΡΗ. 

5. Οὐ -- χρήμασιν. Οὐκ ἐπαύ- 
δαντο, πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν 
( οὐ 5515 γ ] 15} 110. ὧἀΘ ϑυηΐ, 
Ῥ. 164. Απϑοαᾶ. ΒεκΙ.. 

Αὐτόν ὁπ. Δυ. 

4 Ὅμιλος. στ. ὃ ὅμιλος. «(Οὐο 
τπιοὰο ῬΏΪΟ εὖ Βργοάοίμς. 
ὝνΑ 55. Τηΐγα ἹΥ͂, 98. οἷον ὄχλος 
φιλεῖ ποιεῖν. Ὥς 1. ὅπερ φι- 
λεῖ δῆμος ποιεῖν. 

᾿Ἐπέτρεψαν. Ἐ. ἐπέστρεψαν. 
Ξύμπασα ἡ Οδ55. Ατι5. ΒΔ]. 10. 

Η. Βορ. (.) οοά,.Β8ε, ΟΥυ, Ὁ. 
Ι. Μοβαι. Ηδδοῖκ. Ψιυσαϊαμπι ἡ 
ξύμπασα γϑιϊην ΒΕΚΕ, 
ἰάξιον. ΑΥ. ΟΒγ. ἄξια. 

᾿5., Ὅσον τε γὰρ --- ὁ ἐς Σικε- 
ζίαν πλοῦς. “δθο α ΤΒπογα. 
ἀθϑουῖρϑὶν ΑὙ!δι 16, τ. ΠῚ. Ρ. 900." “ 
ὙΥΑ 55. ΓΟ ταῦ. ῬΊας, 11. Ρ. 190. 
160}. ΘΟΥ̓ΤΙ,1 

᾿Πσφαλῶς. »» Αὐτὰ, ὡς ἀσφα- 
λῶς, Θὲ ρὑγο ἐπ᾽ ἐκείνου, ἐπ᾽ αὖ- 

ΠΟ Ῥοβῖ “κατέστη. 1 (885. 
γπᾶτρ. γ0. ὅδε, αιιοα δέδρ]ν. δὲ 
Τιιδ. ΡΙδοθραί, ΑἹ ἴδηι δὰ ρὑτο- 
ἰδϑῖν αιιδὴγ δα “ϑροδοκῖμ τοίη 
ὩΣ] Δ ν1η1 Βα }}6 
μος ἀρια᾿" 
Ῥοηποβίδοο, δοιὶςο 

Τπα, νουΡ.., δὲ δυΐθηι Βιιος ΘΎΩΝ 
86 56 Βαϊοῖ, ΟἿ. δὰ 1, 11. δε], 
46. (1 βουῖρε. ἀἸ5ογ.) 

Φαίνεται. Νἰμα, ᾿ϊ. ΑΥ. ΟἿ. 
δη. ἐφαίνετο. 

6. “700ὁ0 ἔτη. τι. ἔτη δύο, 
ξ μῆνας. Ἐςφ1ι, μῆνες ἕξ, φαοά 

γϑοορὶῦ Βοκκ, ΟἿ. 1, 100, 
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ἐπειδὴ ἀπέϑανεν, ἐπὶ πλέον ἔτι ἐγνώσθη ἡ πρόνοια 

αὐτοῦ ἐς τὸν πόλεμον. 7. ὁ μὲν γὰρ ἡσυχάζοντάς τε, 
καὶ τὸ ναυτικὸν ϑεραπεύουντας, καὶ ἀρχὴν μὴ ἐπικτωμέ- 
νους ἐν τῷ πολέμῳ, μηδὲ τῇ πόλει κινδυνεύοντας ἔφη 
περιέσεσθαι" οἱ δὲ ταῦτά τε πάντα ἐς τοὐναντίον ἔπρα- 

ξαν, καὶ ἄλλα ἔξω τοῦ πολέμου δοκοῦντα εἶναι, κατὰ 
τὰς ἰδίας φιλοτιμίας καὶ ἴδια κέρδη, κακῶς ἔς τε σφᾶς 
αὐτοὺς καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπολίτευσαν" ἃ κατορϑού- 
μενα μὲν, τοῖς ἰδιώταις τιμὴ καὶ ὠφέλεια μᾶλλον ἦν, 
σφαλέντα δὲ, τῇ πόλει ἐς τὸν πόλεμον βλάβη καϑί- 

ὅτατο. 8. αἴτιον δ᾽ ἦν ὅτι ἐκεῖνος μὲν, δυνατὸς ὧν τῷ 
τε ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ χρημάτων τε διαφανῶς ἀδω- 

1. Ἢ πρόνοια αὐτοῦ] ἡ πρόγνωσις. --- 8. Κατορϑούμενα ] εἷς 
τέλος ἐρχόμενα. --- 9. Τοῖς ἰδιώταις] ἐδιώτας καλεῖ τοὺς ῥήτορας 
καὶ τοὺς δημαγωγοὺς, οὐχ ὅτε ἐδιώταί εἰσι] κατὰ τὸ ἀληϑὲς, 
ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ κοινοῦ καὶ τῆς πόλεως [εἴρηκε]. 
10. Σ᾽ φαλέντα δὲ] αἰνίττεται τὰ κατὰ τὸν ᾿ἡλκιβιάδην. --- 19. ᾿άδω- 
ρότατος]) ἀδωρόληπτος. (λ. 40γ.) 

᾿Ἐπὶ πλέον. ,,Ἐϊις δρεοῖϊδὲ 11- 
Ῥαηΐῃς ΟΥαῦ, ραύθηῦα! ἴῃ [{]18- 
ἅπασα Τπὴρ. Ρ. 868. ᾿Επὶ πλεῖον 
ΑΥ511665.. 9 ὙΥΑ58. 

Αὐτοῦ ἐς. σιυ]ρσο αὐτοῦ ἡ ἐς, 
564. αὐΐϊο οὔ. (855. Ατιρ. ΟἹ. 
ῬΑ]. Τὸ. αὶ. Βδο. Οὐ. Αὐἱϑιϊά., 
«ιοα Ἰΐπριιθθ σγαθοὰθ δὲ δαὶ 
ὙῬΠΒπογά. ποῖ τοριρηατο ἀοοδξ 
Κυίρ. 1.1, ».. 158. ὕὕποϊβ ἱποῖὰ- 
511 Ηδδοϊς, 

7. Τὸ ναυτικὸν ϑεραπεύοντας. 
ἈΑρμηοβοὶς συδτη 8! 1015, ΟΧ 480 
ιγ. Ροϑῦ Τιοχ, Οιιά, οχοοσρία 

ἀεαϊξ Ρ. 686. 
Εἶναι. ΝἸγβυίατνα, αιιαθ ἴῃ Τιἦρ558, 

ΘΧΘΙΩΊΡ]]. Ροϑὲ πολέμου Ἰορσίτυτ, 
οἴ νϑιδυϊουθιιβ πιο χοίσγαχ- 
Τῖ15.) δὲ δ] θύϑηι ροϑσὲ ἄλλα εἅ-- 
αἰ ἀϊηιτβ 5 ΠΟΥ δυΐπι δὲ ἄλλα ἔξω 
τοῦ πολέμου υἱηνὶα πααθ αἰ οἰιιηι 
αεβοῖ, οἱ δοκοῦντα εἶναι ΑἸ ΤΟΥ αγη 
ΤΠ ΘΠ ΡΥῚΠΔ ῬΑΥΤα Υϑοῖθ Ἰηοἱρο- 
γοῖ, Πρ θηβθηι ἡ ἐδυριιη οὕ Ο ἢ ΘηΣ 
δογναγιιηῦ Ἠδδοῖς, οἱ ΒΚ. 

“«Καπώς --- ἐπολίτευσαν.,. ΤΊ ΟΠ, 
ΜΜαρ. ἱπ πολιτεύομαι, 564 νἱτο-- 

86 ἱπ οαϊιὶς ἔσται ῥΥο ἔς τε." 
ὈΥΚ, 4)» Οπάεομα. 6 ΠΠΡτῖ5 οοΥ- 
γεοῖ, 

᾿Ωφέλεια. ῬαΙ. Τε. ψαῖ. ΒεΙΚ, 
ὠφελία. Οἔ. ἀθ Αὐὔ. οὐ, ἂρ, 
ὝΠιις, πο ἐν 

Καϑίστατο. Β. καϑίσταντο. 
8. Χρημάτων -- γενόμενος 

ΒακΚ, Απϑοαά. ρΡ, 846. 
'Χρημάτων τξ. Ῥτο τέ, ὙΠΟπ,. 

Μίαρ. [1 ἀδωρότατος ] δέ. ““ 
ὙΥΑ58. Οὐοὰά π14]16 101] ρσδϑἕδ- 
χϑραὲ Οιαδθπηά,, αιιαϑὶ δα ρσϑβο. 
μέν ντοἴοτυθίιχ. Ετίαπι ἀρια Αὐἱ]- 
5:14, δέ ἰε5ι8 Π τ]. 

“Ἰιαφανῶς. Υἱπᾶ, ἀδιαφανώς. 
Βεκις, Απθοᾶάα, ρϑύρθσαιι ἀφα- 
γψώῶς. 

᾿ἀδωρότατος. ΒΘΙΙ. Αποσᾶά, 
ἀδώρητος. Μιυϊσαϊιπι ἀρποϑοῖς 
Ρ]αΐδγοι. ῬΟΥΙΟ], 161. [οἀρ. 15.] 
αδὶ Ἰοσοσυα προςφέροντα σωτή- 
ρια. ϑ8]158 : Πινέσέμα αὐἀυθγϑίεπε 
αἰνίεία 5.“ ὙΥ 55. ᾿ἀδωρότατος 
ἐποηΐιγ οὐΐατι ἱπιϊαῖογος Τπι- 
οΥγάϊαϊ5 ΠὨΐο (55. εὐ Ῥύοοορ. 
οἴσαιιθ Ἠἷ5 ΤΠιοπι, Μδρ. 

Ηο 



16 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ 8. 

ρότατος γενόμενος, κατεῖχε τὸ πλῆϑος ἐλευϑέρως, καὶ 
οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἢ αὐτὸς ἦγε, διὰ τὸ μὴ 
κτώμενος ἐξ οὐ προςηκόντων τὴν δύναμιν πρὸς ἡδονήν 
τι λέγειν, ἀλλ᾽ ἔχων ἐπ᾽ ἀξιώσει καὶ πρὸς ὀργήν τι ἀν- 

“τειπεῖν. 9, ὁπότε γοῦν αἴσϑοιτό τι αὐτοὺς παρὰ και- 
ρὸν ὕβρει ϑαρσοῦντας, λέγων κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φο- 
βεῖσϑαι᾽ καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως, ἀντικαϑίστη πάλιν ἐπὶ 

τὸ ϑαρσεῖν. ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ 
ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή. 10. οὗ δὲ ὕστερον, ἴδοι 
αὐτοὶ μᾶλλον πρὸς ἀλλήλους ὄντες, καὶ ὀρεγόμενοι τοῦ 
πρῶτος ἕκαστος γίγνεσθαι, ἐτράποντο καθ᾽ ἡδονὰς τῷ 
δήμῳ καὶ τὰ πράγματα ἐνδιδόναι. ἐξ ὧν ἄλλα τε 
πολλὰ, ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει καὶ ἀρχὴν ἐχούσῃ, ἡμαρτή- 
ϑη. καὶ ὃ ἐς Σικελίαν πλοῦς, ὃς οὐ τοσοῦτον γνώμης 140. 

6. Ὕβρει ϑαρσοῦντας ἀλόγως τι πράττοντας. (λ. 40γ.) 

᾿Ελευϑέρως. Ἡ. ἐλεύϑερος, ὃ βεῖσϑαι, καὶ ΣΝ εἰς τὸ ϑαρ- 
ΕΧ ΟΟΥΥ. 

Οὐκ ἤγετο μᾶλλον. ,, ΑὙ]ϑ.14. ἐ. 
11]. Ρ. 41:9... ΥνΑϑ8, Μοχ οοχὰι- 
τα ἰχιμι Ρροβὶ μή εἰ δύναμιν 
δὴ Ῥοβῦ ποὺ βοϊαχμη σο]]οσδμ αι 
δι, ΤΠ} ΠΟΥ ἀἸδοθρίδιοτ, 

Τὶ λέγειν. Τί οτι. ΑΥ]δϑι14, 16- 
βίο Π0Κ. 
Ἔχων -- ἀντειπεῖν. ,(ΓΠΉΟΠΙΙ. 

Μ8ρ. ἱπ ἀξιῶ. ΨΙα. Πεπιοβιὶ.. 
οολῖγα Αὐἱδίοσὶ. ρϑο. 458. ““ 
ννΑ58. ᾿ τὰ 

Τὶ ἀντειπεῖν. ,, Οὐεετιιπς τί 
ΑΥἸδιΤαἷβ Ἔχθηιρ]αγῖα πιθηᾶοβρ." 
γγΑΘσ8. ΟΤοπιὰ5 αιιοααθ οχηϊξ- 
ἐπρτύ  ΠΙ τ 

 ᾿Αντειπεῖν. Β. ἀντιπεῖν. Τῃ Ὁ. 
ἀντ 5.ν. 

9. Γοῦν. Ἀερ. οὖν. 

“ἴσϑοιτό τι. Ὦ. αἴσϑοιτ᾽ ἄν. 
Ιη Καῖ. τίς ῥρτο τί. 

Ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι. ὙΠοπλῖβε, 
ἣν Ῥᾶρδ δὰ ψαϊθηῖ. ρ. 184, Ρα- 

Ὃ τὸν Περικλέα τεϑαυμα- 
ἼΩ ὅτι καὶ ϑαρσοῦντας ᾿ἀϑηναί- 
ουὅς λέγων κατέπλησσεν εἰς τὸ φο- 

σεῖν “ἀντικαϑίστη. 

Αὐ ἀλόγως. Τιααγν. Ἐ,, ἀναλό- 
γως. 

᾿ἀντικαϑίστη. Νὶπά, ὠντικαϑί- 
στει. 

Θαρσεῖν. Ἐ.. ϑαρσοῦν. 
«Μόγῳ --- ἀρχή. ««ῬΙαταγοῖ, Μ|ο- 

χὰ]. 803,“ ὙΥΑ 55, ΟΕ, τὰ, ἴὰ Ρ6- 
Υ]0]. βΆ8. 9. 

10. Ὕστερον. ΑτίΞι14, ὕστεροι. 
Ἴσοι. Νυι] στιὰ ἴσοι οἰπὶ ΒΘ ἈΚ. 

ΘοΥΤΘχίηλιι5, ΟΕ. 1. 1. Ρ. 214. (, 
ὅσοι, 58 οχ σουσ. ἔσοι- 

Αὐτοὶ μᾶλλον. Τιαιιχ. Ἐ᾿. γπ. ΑΥ. 
ΟἾγ. θαμ. Ατιϑδεα, μᾶλλον αὖ- 
τοί. 
 Ὀρεγόμενοι. Ο. δι. ὀρεγόμε- 
νος. 

᾿ἱηδονάς. Μοκβαι. ἡδονήν. 
Καὶ τὼ πρ. Καί οπι. Ατ. ΟἾγ, 

Π 8:5. Αὐϊβιϊα. Ψ ουτο : ,γέρδαπι δθο 
ὙΘΠΊΡ.,) ἰρδαϑ Οδιι885 δ΄ ΘΟμΊΠΊΟ- 
ἀὰ τοὶρ.“ ΒΑΤΠΕΒ. 

11. Ὡς ἐν. Ὧῆς οὔ. [Ἃ,60γ. Ε. 
“Ὅς. ,Ηος φργοποπιθη βι15ρ6- 

οἴῃ.“ ΒΕΙΚΕ, Οὐ ταπάθπι ὃ 

10 



ΕΤΟΣ Β. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. 117 ξε.. 

ἁμάρτημα ἦν πρὸς οὗς ἐπήεσαν, ὅσον οἱ ἐκπέμψαντες, 
οὐ τὰ πρόςφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώόσκοντες, ἀλλὰ 
κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου προστα- 
σίας, τά τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐποίουν, καὶ. 

ὅ τὰ περὶ τὴν πόλιν πρῶτον ἐν ἀλλήλοις ἐταράχϑησαν. 
19. σφαλέντες δ᾽ ἐν Σικελίᾳ ἄλλῃ τε παρασκευῇ καὶ 
τοῦ ναυτικοῦ τῷ πλείονι βουέμνν καὶ κατὰ τὴν πόλιν 
ἤδη ἐ ἐν στάσει ὄντες, ὅμως τ τρία Ὑ μὲν ἔτη ἀντεῖχον τοῖς μέχρε 

τε πρότερον ὑπάρχουσι πολεμίοις, καὶ τοῖς ἀπὸ Σικελίας οὐ ἢ 

10 μετ᾽ αὐτῶν, καὶ τῶν ξυμμάχων ἔτι τοῖς πλείοσιν ἀφε- “ 
στηκύσι., Κύρῳ τε ὕστερον βασιλέως παιδὶ προργενο- ποὺ 
μένῳ, ὃς παρεῖχε χρήματα Πελοποννησίοις ἐς τὸ ναῦυτι- 
κόν" καὶ οὐ πρότερον ἐνέδοσαν, ἢ αὐτοὶ ἐν σφίσι κατὰ 

1. Πρὸς οὕς] [λείπει τῶν «“Ἱεοντίνων. (λ. Κασα. .}} τοὺς Λεον- 
τίνους λέγει" οὗτοι γὰρ μετεκαλέσαντο πρὸς συμμαχίαν ϑηναίους, 
Συρακουσίοις, διαφερόμενοι. (2. Αὐγ.) --- Οἱ ἐκπέμψαντες) ᾿49η-- 
ναίων οἱ προὔχοντες. (1. Αγ.) --- 2. Τοῖς οἰχομένοις] πορευϑεῖ- 
σιν εἰς Σικελίαν. (λ. 40γ. τ 4, Ἐν τῷ στρατοπέδῳ] τῷ Σικελι- 
κῷ.. --- 9. -Πολεμίοις] τοῖς “ακεδαιμονίοις. 1. 4ὐγι) ξ. ἡρὶ Ἵετ᾽ 
αὐτῶν] τῶν “αχεδαιμονίων. (1. «.4ὑγ.) --- "Ἐτὶ τοῖς πλείοσιν) ἀν- 
τεῖχον δηλονότι. (λ. 4ὑγ.}). -τ- 11. Βασιλέως παιδί) βασιλέως λέγει 
τοῦ “αρείου, υἱοῦ ᾿Αρταξέρξου. οὗ τινὸς Κύρου καὶ ὁ Ξενοφῶν 
τὴν “ἀνάβασιν. ἔγραψε. --- Προργενομένῳ] τοῖς “απεδαιμονίοις δη- 
λονότι. (λ. 4ὐγ.) --- 18. Ἔνέδοσαν  ἐμαλακίσϑησαν. (1. 4γ.) 

19, Πλείονι ΟΑ55. Ῥδ]. Τέ, Ψ αἵ, 
Η. Βερ. Οτ. Μοβαι. Τηδ5. Ηδβοκ. 
ΒΕΚΚ. ψα]σο πλέονι, ῬΘΥ 58 πο 

᾿Ἔπήεσαν. ΑΥ. ἐπίεσαν. ΟἾγ. 
Πδη. εἴ οτὰ ΑΥ. ἐποίησαν. Βι66. 
ἀπήεσαν. 

Οἰχομένοις. Ἐ;. ὁρωμένοις. 
τὰς ἰδίας. Τάς οτχ. Αυὑρ. 6], 

Οτ. Μοβαι. 
“ιαβολάς Δὰρ. (ἴπ ἀὰο πη, 

τοϑο, διαφοράς οοτγγοχῖξ.) ΟἹ. Ἐ,, 
ΘΑΙΣ 1. αν Ἡ: ΝΡ (0.) οοά. 
νοῦ, ϑίθρῃ. Οὐ. Ὁ. 1, Τναιγ. Ἐ,, 
ΜΜοξβαι. 41]. Ηδδοκ, κ πτὴ να]- 
8ο διαφοράς. ,»Ὴ 16 ἃ οοἂ, νοῖ, 
αἰδβθαίίο πορὶς διαβολάς 6Χ}}]-- 
Ῥοπῖς, Ῥυδοβουτπι ἀαῦπὶ δά άα- 
ΔῸΣ περὶ τῆς τοῦ δήμου προστα- 
σίας, 4.88 αὐϊθοίίο, οτπὶ διαβο- 
λάς τυϊηΐπις σομνοηΐγοι. ΚΘ ΤΕΡΗ, 
Αἱ νὶὰ, Βεμποα, ἴὰ δαποί. δα. Ἀ.]. 
Πρῶτον. 1)8:. πρῶτος. 
Ἔν ἀλλήλοις. Ἐ,.. ἐν 9. ν. 8]. 

γα ει. 

ἀειουῖαβ. ΙΑ, 1, 1. Ρ. 223. 
Ἤδη. 1ι. ἔτι. 
Τρία μὲν ἔτη. ΝΠ Θτ5. ΟΟΥ- 

χιιρίιϑβ νἹἀδίιτ οἱ δέκα ᾿Ιοσοπᾶμπι 
διδρίοδίαχ Ηδδοκθ. Ὑ1α. 1. 2. 
Ῥ. 572. 

᾿ἀντεῖχον. Ν᾽πα, ἀνεῖχον. 
Πλείοσιν 655. Ο. Ῥ4].1ι. Ν , 

Η. Ἀερ. στ. Ό. 1. Β. ΑΥν Ηδδοκ, 
Βεκκ. νυρο πλέοσιν. 

᾿Αφεστηχόσι. Ροβὶ πος νοοΡ. 
ἘΝ 6χ ἰηΐθυρυ, δ 41} πολεμοῦντες. 

Προςγενομένῳ. Αγ. ΟἾιχ. 2) 81. 
προςγεγενημένῳ. 

Σφίσιν. ἘΠ. Τιδιτ. Εν, Αγ, ΟΒγ, 
Πδη, δάάαμης αὐτοῖς, οχ ἱπίογρτ. 
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τὰς ἰδίας διαφορὰς περιπεσόντες ἐσφάλησαν. 

ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 8. ᾿ 

18. το- 

σοῦτον τῷ Περικλεῖ ἐπερίσσευσε τότε, ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς. 
προέγνω καὶ πάνυ ἂν ῥᾳδίως περιγενέσϑαι τῶν Πελο-. 
ποννησίων αὐτῶν τῷ πολέμῳ. 

(4. Στρατεία “ακεδαιμονίων ἐς Ζάκυνθον.) 

ἕς΄. Οἱ δὲ “αχεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι τοῦ αὖὐ- 
ἔτ.-", τοῦ δέρους ἐστράτευσαν ναυσὶν ἑκατὸν ἐς Ζάκυνϑον 

πρὸ ἄς: τὴν νῆσον, ἢ κεῖται ἀντιπέρας Ἤλιδος" εἰσὶ δὲ ᾿““χαιῶν 

τῶν ἐκ Πελοποννήσου ἄποιχοι, καὶ ᾿Δϑηναίοις ξυνεμά- 

χουν. 9, ἐπέπλεον δὲ Δακεδαιμονίων χίλιοι ὁπλῖται καὶ 
Κνῆμος Σπαρτιάτης ναύαρχος. ἀποβάντες δὲ ἐς τὴν γῆν, 
ἐδήωσαν τὰ πολλά" καὶ ἐπειδὴ οὐ ξυνεχώρουν, ἀπέπλευ- 
σαν ἐπ᾽ οἴχου. 

(5. Πρέσβεις Δακεδαιμονίων ὡς βασιλέα πορευόμενοι ὑπὸ Σιτάλκου 
ξυλληφϑέντες καὶ ᾿4ϑηναίοις παραδοϑέντες ἀποϑνήσκουσι.) 

ἕξ. Καὶ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους τελευτῶντος ᾿᾽Δριστεὺς 

ἐνάτου Χορίνϑιος, καὶ «ακεδαιμονίων πρέσβεις, ᾿ἀνήριστος χαὶ 
μηνὸς 

τοῦ ἡμε- 

τέρου ᾿ , 1; Τοσοῦτον] φρονήσεως δηλονότι. (λ. 4ὖγ.} --- 2. ᾿Δφ᾽ ὧν] 
ἐνιαυ- ἀφ᾽ ὧν πραγμάτων, { ὥςτε μήτε κατὰ γῆν πολεμῆσαι μήτε εἰς 
τοῦ. Σικελίαν πέμψαι. ἡ 

ἕς΄. 11. Ἐυνεχώρουν ἐνεδίδουν οἱ Ζακύνϑιοι. (1. 4ὖγ.) 

18. Τοσοῦτον πολέμῳ. ., ΑΥ᾿ϑ.1- 
ἅες 1Π.. Ρ. 902.“ ὙΥΑ 88. 

Περιγενέσϑαι. ΔΓ) περιγενέ- 
σϑαι τὴν πόλιν, Ξεὰ τὴν πόλ. 
οπ]. (855. πὰρ, ῬΑ]. 1ἰ. γαῖ, Η. 
Βος. (6.) 411. ΒΘΚΕΙς., δὲ ἔγιιβῖχα 
ἀοἴθησις Ηδβοκ. ΤΣ ετἴντι5 σοπι- 
γπο 468 δὰ Ῥουίο] θπὶ ἱρϑιιηι ΡΟΡι- 
ἸΣ ἄποθηι, αὶ πιοπιθηϊαηι Β6111 
τπαχίηλιιτι Ταοῖοραὶ, σθίθυσὶ ρο- 
1εϑβῖ, 

Τῶν Πελοπ. Τῶν οπὶ, 6. Ε΄ 
ΑΥ. ΟἸγσ, θη. εἰ Ὑγαβθῖο ἰοβϑῖθ 
οἰΐαπη ΑΥὐἹδι]α, 

4υὐτῶν. Οτ. αὐτῷ. Ἑϊΐαιαι ἴπ 
α. ν-Ξ. ν- Ῥγομοπῖθα, σαοα ΡΠ] ιι- 
Υἱριι5 οἰ ϑοὴ ἔαϊ, χοοίο ἃ 
ὯΟ Π11}}}15 ἘΧρΡ]Ἰοβεϊπι οδὶ ΡΕΥ μό- 

νων. Νίαπι ποὺ βἰβὶ ναὲ βουῖ- 
Ῥίου : »» ΑἸ Ώ1Θη 565 ἌΡ Ῥεοτ 
ἴγθϑ Δ)05 εἴ Ῥϑ]ορο 8115, οἵ 
1 15, αἴθ βοοἱ5, αιυϊΐ ἀοξο- 
οθγαηΐ, ἀθηϊαιιθ ΟΥ̓ γοϑίσίθγθηϊ, 
Ῥεϊοροππεβίϊς 50115. ἔδο }} 1116 5ι1- 
ΡΟΥΙΟΧ685 Σιι]5ϑθηΐ. "ἢ 

ΟλΡ. ΕΧΥῚ. ᾿ἀντιπέρας. Ἀ 65. 
(0. ἀντιπέραν. Μαγρ. ϑίβρῃ- 
ἀντιπέρα. Αι νἱά. ποῖ. 

᾿Αϑηναίοις. Τί. αι, ᾿᾿ιϑηναῖοι. 

ῷ. ᾿Επέπλεον δέ. “1 οὐ. (855. 
Αυρ. 

Κνῆμος. Ἐ΄ Ῥογρούαπι Κνῆμις. 
Ολν. ΕΧΥΙ. ᾿Δνήριστος. Βρσ, 

(6.) ᾿ἀνήριτος. Αἱ νἱα, Ηετγοὐοί, 
ΝΙΙ. 138, ; 

ϑ 
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Νικόλαος καὶ “Στρατόδημος, ' καὶ Τεγεάτης Τιμαγόφας, 
καὶ ᾿Δργεῖος ἰδίᾳ, Πόλλις, πορευόμενοι ἐς τὴν ̓ σίαν ὡς 

βασιλέα, εἴ πῶς πείδσειαν αὐτὸν χρήματά τε παρέχειν 
καὶ ξυμπολεμεῖν, ἀφικνοῦνται ὡς Σιτάλκην πρῶτον τὸν 

5 Τήρεω ἐς Θρῴκην, βουλόμενοι πεῖσαί τε αὐτὸν, εἰ δύ- 
ναιντο, μεταστάντα τῆς ᾿ἀϑηναίων ξυμμαχίας, στρατεῦ- 

σαι ἐπὶ τὴν Ποτίδαιαν, οὗ ἦν στράτευμα τῶν ᾿Αϑηναίων δ. Βίβ1. 
πολιορχοῦν, καὶ, ἧπερ ὥρμηντο, δι᾿ ἐκείνου πορευϑῆναι “Ἐδο, 
πέραν τοῦ Ἑλληςπόντου ὡς Φαρνάκην τὸν Φαρναβαΐζου, 

10 ὃς αὐτοὺς ἔωελλεν ὡς βασιλέα ἀναπέμψειν. 2. παρατυ- 
χόντες δὲ ᾿ϑηναίων πρέσβεις, Δέαρχος Καλλιμάχου καὶ 

41.᾿Δμεινιάδης Φιλήμονος, παρὰ τῷ Σιτάλκῃ, πείϑουσι τὸν 

ἐξ. 9, Καὶ ᾿“ργεῖος ἐδίᾳ πολλάκις] γράφεται ἐδίᾳ Πόλις" ῦνο- 
μα κύριον. (1, Κασσ. 4ὑγ.) --- ᾿ἀργεῖος ἰδίᾳ] ἄνευ τοῦ κοινοῦ" οἵ 

Σιερατόδημος 1. Ψαΐ. Ἀδ65. οἔ, 
τὶ νἀ θέαν, Ε΄, αἴχπ Η., ἄδ φαῖ- 
Ῥὰ5 ἰᾳοοὶ Οαἱ!, Οιιοᾶ Ψά]οκ6- 
πὰγὶο δα Ηογοδοὶ. |. 4. 1 οπὲθ 
τϑοθροσπηΐῦ (ΟἿ, δὲ ρυθχίμη 6α]- 
ἴογθβ, ὗτιοοά ΡΥΐ5 ἸΘρο ΘΓ 
“Πρατόδημος, γτϑνοσαν ΒΕ ΚΚ. 
“Καὶ Τεγεάτης ,Τιμαγόρας. Ὦ. 
Τεγ. καὶ Τιμαγώρας. 1. καὶ Τι- 
μαγόρας. 

Καὶ ᾿Δργεῖος. Καί ἴῃ ταᾶτρ. ἃ], 
τα ΤΣ ἸϑΝ ΣΤ: 

Ἰδίᾳ Τόλλερ. Βορ. (6) ἸΙδεαί- 
πολις, οὕ τιᾶΥρ 1. ΒέΘρἢ. Ὁ ποά 
Ῥοίεϊς οΥ̓ΓῚ εχ { δαβουίρίο ἀϊ- 
ῬΒΙΠοπρΡΊΙ ἱπργορυῖας, ὈΠΚ, ΟΥυ. 
᾿Ιδιάπολις, αἴχιιθ. οἴϊαπι ἴῃ ΒΘ, 
ἃ 5. τ. ῬΙογίαι ΠΡΥ] ἐδίᾳ (ἐδὲα) 
Πόλις, εἴσις πο ΘΟ]. ὄχασαξ 
Ῥαΐισ, Ῥγο Πόλις 1, Πόλεις, 
δ ἴῃ τπᾶὺρὶ ἃ]. χᾶῃ. Πύλλις, 
τα Υρ. (55. οἴτ πηᾶτρ. 9, ϑδίθρἢ. 
εὖ δ ο]. νὰ]ρ. 1 ΟδΔρΙ6 πολ- 
λάκις. ΟοΥπιδαι Πόλλις οχ 
(855. 1τ, Ψαῖ, οοα. Βᾶ5. Τϑυγ, 
εἴ, αὐ νἱἀοιυτ, οἴη Ῥα]. ἃ 
Βοῖβκ. δϑπηοηΐίιις. Ὀυϊηλι5 χθοθ- 
Ρὶξ Οοῖι], ΟΥ̓. δάμπου. 
Ὡς βασιλέα. Ι, ἐς βασ. 
Χρηματά τε. Τὲ οηι. Ὁ. 
Παρέχειν. Ιαὰτ, Ε. Ψμά, 

Μοβαιι. πὰ, Αὐ, Οἤγχ, Τ)8η. πὰ- 
ρασχεῖν. 
Ὡς Σιτάλκην. Μοβαιι. ἐς Σιτ. 
Τήρεω. Μοσαι. Τήρεως. Αἱ 

ν]α, οαρ. 99. 
Πεῖσαί τε. Ἢ. 1. τὲ πεῖσαι. 
Οὗ ἦν εἴς. Ἐ᾿. οὗ ἄρ᾽ ἣν στράτ-. 

τῆς ᾿ϑηναίων ξυμμ. στρατ. ἐπὲ ' 
τὴν Ποτ. οὗ ἣν στράτ. τῶν 49. 

ΠΠολιορποῦν, καὶ, ἥπερ. ψα]ρο 
πολιορκοῦν᾽ καὶ παῦσαι βοηϑεῖν 
τε αὐτοῖς ἢ καὶ, ἥπερ. Αἱ παῦ-- 

σαι--- αὐτίοτα. Ασ. (11 ἃ πιδη. 
γθο. 1π πιᾶΥρ'. Δ 50γ.) ΟἹ. ῬΑ]. 1Ὸ: 
αι. Η. Βορ. (6. ἴῃ το 8]. τη. 
ΒΡ Ίον}}) σοα, 85. [ϑαν, Υ4]1. 
Ηδαοῖ. ΒΟΚΚ. Οἵ, δαπηοῦ. 

᾿ναπέμψειν. στ. πέμπειν, οἴ 
εχ δηϊθηα. ἀναπέμπειν. 

9. «“Δέαρχος: ΟΥ. πηνάς τὴν Ὁ ἘΝ 
Κλέαρχος. 

Καλλιμάχου. Ψαυϊρὸ ὃ ὁ Καλλ: Ξοἃ 
δΥΪ70. ἀ6. Οα55. Αἄὄὺρ, ΟἹ]. ΟὍ Ῥά]. τ, 
γαῖ. Η. Βοσ, συ. Μοβαι: μι. ΑΥ̓͂. 
Οὔν. ὕὕποιϊβ 1πο} 51}: Ηδδοξ., ἀ6- 
Ἰονὶν Βοῖς, ΟἿ, 1, 1. Ρ- 195. 

Φιλήμονος. ψυϊσο ὁ Φιλ. 568 
αὐτο. Του ἀ6. ἴῃ ΠΡ Υ5 15 θη 
(χυδη χάδι ἴῃ Αἰιϑ. ἃ πι8, ΤΟ. 
δαάϊειι5 οϑὲ, δὲ ἐθ Ῥα]. ἰαοϑι τ.) 
αἰᾳιιθ ἱπδυρΡ Υ ἴῃ Εν, οοα, Β88. 1. 



40 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ, 8. 

Σάδοκον τὸν γεγενημένον ᾿άΑϑηναῖον, Σιτάλκου υἱὸν, 
τοὺς ἄνδρας ἐγχειρίσαι σφίσιν, ὅπως μὴ, διαβάντες ὡς 
βασιλέα, τὴν ἐκείνου πόλιν τὸ μέρος βλάψωσιν. 8. ὁ δὲ, 
σπιδισϑεὶς, πορευομένους αὐτοὺς διὰ τῆς Θράκης ἐπὶ τὸ 
πλοῖον ᾧ ἔμελλον τὸν Ἑλλήςποντον περαιώσειν, πρὶν ἐς- 
βαίνειν, ξυλλαμβάνει, ἄλλους ξυμπέμψας μετὰ τοῦ “εάρ- 
χου καὶ ᾿φμεινιάδου, καὶ ἐκέλευσεν ἐκείνοις παραδοῦναι" 
οἱ δὲ, λαβόντες, ἐκόμισαν ἐς τὰς ᾿άϑήνας. 4. ἀφικομέ- 

νῶν δὲ αὐτῶν, δείσαντες οἱ ᾿Αϑηναῖοι τὸν ᾿Δριστέα, μὴ 
αὖϑις σφᾶς ἔτι πλείω κακουργῇ διαφυγῶν, ὅτι καὶ πρὸ 

ἐδ. Βιβλ. τούτων τὰ τῆς Ποτιδαίας καὶ τῶν ἐπὶ Θράκης πάντ᾽ 

ά. ὲφ ἃ ἐφαίνετο πράξας, ἀκρίτους καὶ βουλομένους ἔστιν ἃ εἰ- 
πεῖν αὐθημερὸν ἀπέκτειναν πάντας, καὶ ἐς φάραγγας 

᾿ 
γὰρ ᾿Αργεῖοι φίλοι. ἦσαν ᾿᾿ϑηναίοις. πε Τὸν γεγενημένον ] τὸν 
ἐγγ γραφέντα. Φ 40γ.) -- 8. Τὸ ἐρος] ὅσον ἀπὸ τοῦ μέρους αὖ- 
τοῦ. (1. 4γ.}) -- ὋὉ δέ] ἤγουν ὃ Σάδοκος. (λ. 4γ.}) -- 7. Ἔκεί- 
νοις} τοῖς πρέσβεσι τῶν ̓Αϑηναίων. (λ. 4γ.)-- 8. Οἱ δέ! οἱ πρέσβεις 
τῶν ᾿Αϑηναίων. (1. “40γ.) --- 9. Τὸν ᾿Δριστέα ] τὸν Κορίνϑιον. (λ. 
“4ὺγ.) --- 10. Αὖϑις] μὴ τὸ μέλλον. (λ. 4ὑγ.}) --- Κακουργῇ  κα- 
κουργήσῃ. (λ. 4ὑγ.} 

Ἑ. Ὥδπ, Βιγβιβ ποθ πο] δὲ 
Ηδηοκ.. ἀδ]ονῖς ΒΘΚΚ. 

Σιτάλκῃ. Πδῃ. Σιτάμῃ. 
Τὸν γεγενημένον. Τὸν οτι. Ἐν 

Αγ. ΟἸγ. Πδη. 
ἢ ᾿Ἐγχειρίσαι. Ῥα], Ὦ. ἐγχειρῆ- 
σαι, 56ὰ ἢ. ὅ 5. ἢ οαὰ, τιδῃ, 
πως μή. Μὴ 5. ν. Ὁ. 
Ὡς βασιλέα. ΟἿ. ἐς βασ. 
3. Ἔμελλον --- περαιώσειν. 

ΤΠ οπι, Μδρ.’ ΑΘ. ὙΠο- 
τῖὰβ δἀὐποίδὶ περωοῦμαι ἀΐσοη- 
ἀτπι, σαδηινὶς ΤΠπογαϊάες πε- 
ραιῶ ᾿ ἄἶοδε, [Ὁ ξ΄ 1. 1. Ρ. 186] 
ἈΑριιὰ θιιηὶ Ρτο ὡς οχ ".]. Ἰεροη- 
ἄϊπι οϑὶ ᾧ. “«ὨΠΚ. Ὡς -- οὐ- 

᾿ 4πὶ Ε,. 
υλλαμβάνει. 

βάνειν. 
Ἄάλλλους. Οτ. Ὠ.1. ἵμοΣ ἘΝ πᾶ, 

χα. Ατ. ΟἸγ. ἄλλους δέ. Οιιοὰ δέ, 
οἰϊα δὶ ρσυοχί μι καί ἀφ] δυθίντ, 
βϑηϊθηιαπὶ ἀδργανατεῖ. Οδοίθ- 
γτιηῖὶ 1 τὶν Ππ6 018 ποίδειπι 65, 

ψιμα, ξυλλαμ- 

- 

Ξυμπέμψας. Ε. 6. ωἙ 
Ὠ. 1. πέμψας. Αἱ ποι βο]ι 
ξυμπέμπειν τινί, 56ἃ οἰΐαπι μετά 
τινος τϑοῖθ ἀϊοὶ ἀοοοὶ Χοη, Ηθ6]]. 
Ι, 4, 91. αἴχιιθ 811α σοιῃηροβῖΐα 
Οὐ ᾿ξύν Ῥ]υγ γ8. 

Καὶ ἐκέλευσεν. Καί οπϊ. Ἐ, ΑΥ. 
ΟἸγ. Π)84π. [πδυροῦ Αὐὶ Ομ τ. ἐχέ- 
λευεν, δι, ἐχέλευον. 

“Μαβόντες. ἙττοΥα δραᾶ Ο1]. 
καὶ λαβ. Ἰερίξασ, «᾿ς 

4. Ἔτι. Ο. Οτ. θ. Μοκαα. ἐπί» 
ἴῃ Ὦ. ἐβπιεπ τ 5. σε. 

Πλείω (855. Ε. Ῥα]. Τῇ, Η. Ἀθα. 
(6.) στ. Ώ.1. Τιι5. Ηδδοκ. Βδκκ. 
ΨΌ]βο πλέω. ὍΣ. 1. 1. Ρ. 998... 
πλέον. 

Κακουργῇ. Ἐ. κακουργεῖ. 

᾿ Φάραγγας. (885. Ὁ. φόνου, 
ἡ Ο. γ Ξ. κ' -- οαα, γδπ, [μϑιιτ, Εἰ 
1, ΑΥ. Οἷτ. φάραγγα. 
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ἐξέβαλον, δικαιοῦντες τοῖς αὐτοῖς ἀμύνεσθαι οἷςπερ καὶ 

οἵ Δακεδαιμόνιον ὑπῆρξαν, τοὺς ἐμπόρους οὖς ἔλαβον 

᾿Αϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἐν ὁλκάσι περὶ Πελοπόν- 

νησον πλέοντας ἀποκτείναντες, χαὶ ἐς φάραγγας ἐςβαλόν- 

ὅ τες. πάντας γὰρ δὴ κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἵ “ακεδαιμό- 

. ψίου ὅσους λάβοιεν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, ὡς πολεμίους διέφϑει- 
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ρον, καὶ τοὺς μετ᾽ ᾿4ϑηναίων ξυμπολεμοῦντας, καὶ τοὺς 
μηδὲ μεϑ᾽ ἑτέρων. 

(6. Στρατεία ᾿ἀμπρακιωτῶν ἐπὶ "4ργος τὸ ᾿Αμφιλοχικόν.) 

ξή. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ ϑέρους τε- 

λευτῶντος, καὶ ᾿“μπρακιῶται, αὐτοί τε καὶ τῶν βαρβά- 
ρῶν πολλοὺς ἀναστήσαντες, ἐστράτευσαν ἐπὶ ἴΖργος τὸ 
᾿Δμφιλοχικὸν καὶ τὴν ἄλλην ᾿ἀμφιλοχίαν. 23. ἔχϑρα δὲ 
πρὸς τοὺς ᾿Δργείους ἀπὸ τοῦδε αὐτοῖς ἤρξατο πρῶτον 
γενέσϑαι. τ: ἼἼργος τὸ ᾿ἀμφιλοχικὸν καὶ ̓ ΑΔμφιλοχίαν τὴν 
τππὴν ἔχτισε, μετὰ τὰ Τρωϊκὰ οἴκαδε ἀναχωρήσας, καὶ 

ἐφ “Διυκαιοῦντες δίκαιον κρίνοντερ. (1. 4ὐγ. ) - - Τοῖς αὐτοῖς 
ἀμύνεσϑαι] τὴν ἴσην τιμωρίαν δοῦναι. (λ. 40γ.) -- Οἷςπερ] ἀντὶ 
τοῦ ὧν. (λ. 40γ.}) --- ἢ. Ὕπηῆρξαν) ἀντὶ τοῦ προκατήρξαντο. (λ. 
40γ.) 
τι ξη΄. 9. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους] μετάβασις. (2. 4ὐγ. )- 

Σις ᾿ναστήσαντες] διεγείραντες εἰς συμμαχίαν. (Κασσ.) --- Ἐπὶ τὸ 
Ἴ4ργος] κατὰ τοῦ Ἄργους. (}: Αγ.) -- 138. ,ἀὐτοῖς} τοῖς ᾿ἄμπρα- 
“ὠταις. (λ. 4ὖγ.) --- 15. Καὶ οὐκ ἀρεσκόμενος τῇ --- καταστ.] 

Ἐρέβαλον. Οὐ. ἐςέβαλλον. ᾿Ἐπὶ "άργος 6855. ΟΙ. 6. Ε΄ Ῥα], 
᾿Ξυμμάχων. Ῥοβὶ πος νόοοᾶΡ, 

δηΐθ δβαδοϊ. ρϑῦρθγδπὶ υἹγϑι]α 
ἸητοΥριη σε) δία , απ δά άογα 
(1 ν 11, ροϑβὲ πλέοντας 60110- 
οοἷ, - 

Φάραγγας. Ὁ. φάλαγγας; Ὁ. 8. 
δὺ Βορ. (6.) Τμαιγ, Ἐ. ππαύρ. 

ϑίθρῃ, φάραγγα, ἴῃ Ἐ. ες 8. ἃ 
6]. πη8η. 

᾿Ἐςβαλόντες. Ἐ, ΑΥ, δ. ἐμ- 
βαλόντες. Τϑιγ, ἘΠ, Ὡλᾶγρ'. ϑ1 60] 
βαλόντες, 

Οἱ Μακεδ. Οἱ οἴ, [μἀτὙ, Εἰ. τ. 
ΑΥ. 1.8. 

ΟΑΡ. ΧΨΠΠ, Τοῦ ϑέρους. 
Μοβαυ. τοῦ αὐτοῦ ϑέρους 

Ἡ. Ἀερ. (6.) στ. Ὠ.1. ΟΥ 1.1. 
Ῥ. 917. Εχ Αμρ. Μοϑβᾷι. Αὐ, ΟἾγ, 
Ὥδη, οὐπὶ γδϊοκθη. δα Ἐπγ, 
ῬΠοοι. Ρ. 238. ἐπ᾿ Ἄργος 5οΥρ56- 
γαῖ ΟΟ.11., «ποῖ δϑοι δαπὶ 
Ηδδοκ, οἱ ΒΕΚΚ, Απὶθ ΟΟο11}. 
Ῥθγρθτηπι ἐπὶ τὸ Ἴργος, 51οιι: Β. 

Καὶ τήν. Ατ. ΟἾγ. καὶ ἐς τήν. 
Τὴν ἄλλην ᾿ἀμφιλοχίαν. Ὧ. 

᾿Δμφιλοκίαν τὴν ἄλλην. οἷ ΟἿ}. 
Ῥτοχίτηα δὰ ἔκτισε, αιιὰθ ἢ ἸηδΥβ: 
ΒΆΡΡ]. 
8. ̓ Δἀμφιλοχίαν τὴν ἄλλην. τι. 

τὴν ἄλλην ᾿ἄμφιλο 
αι Τμαανν ΕΡ τὴ, ἀσ. ΟἸιν. 
8. μὲν μετά. 

Τὰ Τρωϊκά. δι, οπι. τά. 



15. ΘΟΆΨΖΗΖΟΥΙΡΑ ΕΣΡ ΙΝ, 

οὐκ ἀρδσκόμενος τῇ ἐν "ἄργει καταστάσει, ᾿Δμφίλοχος ὁ 
᾿Δμφιάρεω, ἐν τῷ ᾿Δμπρακικῷ κόλπῳ, ὁμώνυμον τῇ ἕαυ- 
τοῦ πατρίδι ἴάργος ὀνομάσας. 4. καὶ ἣν ἡ πόλις αὕτη 
μεγίστη τῆς ᾿ἀμφιλοχίας, καὶ τοὺς δυνατωτάτους εἶχεν 
οἰκήτορας. ὅ. ὑπὸ ξυμφορῶν δὲ πολλαῖς γενεαῖς ὕστε- 
ρον πιεζόμενοι, ᾿μπρακιώτας, ὁμόρους ὄντας τῇ ᾿ἄμφι- 
λοχικῇ, ξυνοίκους ἐπηγάγοντο, καὶ ἡλληνίσϑησαν τὴν νῦν 
γλῶσσαν τότε πρῶτον ἀπὸ τῶν ᾿“μπρακιωτῶν ξυνοικη- 
σάντων᾽ οἵ δὲ ἄλλοι ᾿Αμφίλοχοι βάρβαροί εἰσιν. 6. ἐκ- 
βάλλουσιν οὖν τοὺς ᾿Αργείους οἵ ᾿ἀμπρακιῶται χρόνῳ, 
καὶ αὐτοὶ ἴσχουσι τὴν πόλιν. 1. οἵ δ᾽ ᾿Δἀμφίλοχοι, γε- 
νομένου τούτου, διδόασιν ἑαυτοὺς ᾿ἀκαρνᾶσι, καὶ προς- 
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παρακαλέσαντες ἀμφότεροι ᾿ϑηναίους, οἱ αὐτοῖς Φορ- 142. 
μίωνά τὲ στρατηγὸν ἔπεμψαν καὶ ναῦς τριάκοντα, ἀφικο- 
μένου δὲ τοῦ Φορμίωνος, αἱροῦσι κατὰ κράτος ώργος, καὶ 

εὗρε γὰρ τὴν μητέρα ᾿Εριφύλην. ἀναιρεϑεῖσαν ὑπὸ ᾿Δλαμαίωνος τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ. -- 1. Τῇ ἐν ἴάργει καταστάσει] τῇ οἰκήσει. (λ. 
Κασσ. 4γ.) π- 4, Τῆς ᾿ἀμφιλοχίας] γῆς δηλονότι. (1. 40γ.) -- 
ΓΞ ᾿Ἐπηγάγοντο] ἐφειλκύσαντο. (λ. Κασσ. 40γ. ) - Καὶ ἑἕλληνίσϑη- 
σαν) “Ἕλληνες κατὰ τὴν νῦν διάλεκτον ἐγ ἕνοντο. (λ. Κασσ. γ 5: 9ὲ 
Οἱ δὲ ἄλλοι ᾿“μφίλοχοι βάρβαροι] οἱ δὲ ᾿ἡμπρακιῶται “Ἕλληνες, 
“Κορινϑίων ἄποικοι. --- 10. Τοὺς ᾿Αργείους) τοὺς ᾿Δμφιλοχικοὺς, 
τοὺς δεξαμένους. -- Χρόνῳ 1 ἀντὶ τοῦ μύλις. --- 11. ἘῈ ΟΣ δ᾽ 2μ- 
φίλοχοι) οἱ πάντες... ὁὀιὰ τὴν μητρύπολιν. (Κασσ. Α4γ.) --- 19. 
᾿ἀκαρνᾶσι] φίλοις οὐσι δηλονότι ᾿Αϑηναίων. --- 18. Ἧ ̓᾿ϑηναίους] Ἔ 
ἀναπόδοτον; μᾶλλον δὲ καιναπόδοτον τοῦτο, εἰ οὕτω χρὴ φάναι. 
(Βασ.) 

᾿ἀμπρακικῷ. Ἡ. Ἀορ. στ. Ὠ.1. 
᾿ἄμβρακ. .γ ΒΓ 516 θαι μοο ΟΔρΡ. 

{ΠῚ 0} βὶῃ βθοιηδ 5Ύ}18}00α, ΡΥδθ- 

ἴαπὶ ΒοΥρὶϊ αιιαπι Θαεϊ Οπλη 68 
ἑλληνίσϑησαν, αιιοα ΘΧοιϊδαγὸ 
σομδτοΥ Βιῖί. ΟΥ̓ πᾶχ. ἱ. 11- 

του αι 1 απο Οατ. 5ΘΙΩ6] σι 561- 

ναῖ. Ὑ᾽οἰσδὶπι Ο. 5θῆι6] βὶ Πα οῦ, 
ΟἿ, 1. 9. Ρ.140. εὐ δουρί. αἀἴβου, 
εὰ 11, 9. ΑΥ΄ί ᾿ἀμπρακιωτικῷ. 
Μοραιὶ, ̓ ἀμπρακιοτικῷ. 

᾿Ἑαυτοῦ. Τιαὰτ, ἘΝ. τὰ. Αα, ΟἾγ. 
αὐτοῦ. ᾿ 

ά. Ἧ πόλις. Ἢ ονὰ. Οὐ. 1. 
“Ιυνατωτάτους, Ῥα]. δυνατοτ. 
5. Ὃμόρους. αι. Ο, ὁμήρους, 

πη δος ἰδηηθη Ὁ 8. ῆ: 
᾿Ηλληνίσϑησαν δον ρεἴηειιδ5 οἴ 

1,0)». Δα Ῥηγγη. Ρ. 880. Ταρυὶ 

Ρ. 1. ἴῃ. Αἀάοπα: ρὑ. 11. 
τότε ἀθ. 1ἀὰτ. Ε᾿, τι. ΑΥ, ΟἸιχς 

δι. 
Ξξυνοικησάντων. ΟἾχ, Ὦδη, 

ξυνοικισάντων. ΑΥ. τῶν ξυνοικι- 
σάντων. 

᾿Αμφίλοχοι. Ὦ. ᾿“μφιλόχιοι, τυἱὰ 
ιδΥρ. ΕἸΟΥ. ὙίμδΥυ, 

7. Οἱ δ᾽ ᾿ἀμφίλοχοι. ΟἹ. οἱ δὲ 
ἄλλοι. 
«Γενομένου. ΑΥ. Ομ: Ὁ ῸΡ 

μέου. 1τὰ πάθη , 65, 12. 
'Ἑαυτούς. Ε,. ὐὐπξο, ᾿ 
Προςπαρακαλέσαντεςρ Οἀ55, Δι. 
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τοὺς ᾿δμπρακιώτας ἠνδραπόδισαν" κοινῇ τε ὥκησαν αὐὖ- 
4 , δικ. - ᾿Ὶ ᾿ -» ς 

τὸ ᾿δμφίλοχοι καὶ ““Ικαρνᾶνες. 8, μετὰ δὲ τοῦτο ἡ; ξυμ- 

μαχία ἐγένετο πρῶτον ᾿άϑηναίοις καὶ ᾿“χαρνᾶσιν. 9. οἵ 
δὲ ᾿δμπρακιῶται τὴν μὲν ἔχϑραν ἐς τοὺς ᾿Δργείους ἀπὸ 
τοῦ ἀνδραποδισμοῦ σφῶν αὐτῶν ἐποιήσαντο, ὕστερον δὲ. 
ἐν τῷ πολέμῳ τήνδε τὴν στρατείαν ποιοῦνται αὐτῶν τὰ 
καὶ Χαόνων καὶ ἄλλων τυνῶν τῶν πλησιοχώρων βαρβά- 
ρῶν" ἐλθόντες τε πρὸς τὸ άργος; τῆς μὲν χώρας ἐκρά- 

᾿Ὶ ν ’ ς 3 ὅ , ΘΔ , 

τουν, τὴν δὲ πόλιν ὡς οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν προςβαλὸν- 

τες, ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου, καὶ διελύϑησαν κατὰ ἔϑνη. 
τοσαῦτα μὲν ἐν τῷ ϑέρει ἐγένετο. . 

(Β. Χειμών. ξϑ΄. ο΄.) 

(1, ϑηναῖοι ἔς τε ἸΝΤαύπακτον ναῦς πέμπουσι, καὶ ἐπὶ Καρίας 
καὶ Λυκίας, ὅπον πλήσσονται.) 

ἜΝ πΞ ἢ. 7 οὐδ, δ᾽ ἐπιγιγνομένον χειμῶνος ᾿4ϑη-᾿λ. πξ. 
ναῖοι ναῦς ἔστειλαν εἴ χοσι μὲν περὶ Πελοπόννησον καὶ ἔτ: Υ- 

Πρ ΄ 

Φορμίωνα στρατηγόν ὃς ὁρμώμενος ἐκ ΝΝαυπύόχτου, φυ- Ἔα β 
ἀπὸ 

ΗΑ Αὐτό] τὸ ἴάργος. --- 9. ἿΝ ἹΜετὰ δὲ τοῦτο] ἱ ἀντὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ 
ταύτης τῆς αἰτίας. -- 4, Ἐς τοὺς ᾿Αργείους] κατὰ τῶν ᾿ἀργείων. Ὄκτω- 
(Δ. 4ὐγ.) --- 6. Ἐν τῷ πολέμῳ] τῷ Πελοποννησιαπῷ δηλονότι. 8βρ. μην. 

ΟΙ]. 6. Ῥα]. 1ι. Καῖ. Ἡ. Οσυ. Β. ϑίβρι, ρυίηιιιϑ σὑϑοθρὶὶ Ὦιϊ.ν 
Τιδυν. Ἐ,. Ψ1πα, τ. ΑΥὐν ΟἸγ. Πα. 
ΑἸὰ. ΕἸοΥ, Β85. τιᾶυϑ, 2. διορᾷ 
(φαοσιτι, ΠΡτοσαπμ. ΠΟΠΏ 1108 
προςκαλέσαντες ΟΧΒΠΡΟΥΘ, ῬΘΥρθ- 
ταπα ἐγδαϊς Β6 κι.) Προςκαλέσαν- 
τες Βερ. Ὦ. 1. Μοβχι. ΑἹ- 
του σι οὗἶδπὶ 5000]. Ψα]ρῸὸ 
προςεκαλέσαντο. ἸΝοΡ ϑοιιπὶ ἔδ- 
οἰππὶ Ηδδοίε, οἵ ΒΘΕΚ., ἀπ ἰδ πγθὴ 
Ῥαποίθμη Ροβί τριάκοντα βουνᾶ- 
τυπξ, αοα πο 5. οἴη σΟΙΙπδΐ8 
ψιιϊαν!πηιι5. 14, δἀηοί, 
᾿βικησαν. Ταυν, Ἐκ, Μοβαα. 

ΟἸγ. Πδη. ᾧκισαν. : 
Καὶ. ̓Ἄκαρν. Καί ἀο. )αη. 
8, Ἐγένετο πρῶτον. 1,Δὰν. Ε, 

ΑΥ. Ὅτ. 1)8:. πρῶτον ἐγένετο. 
9. ᾿4πὸ ἀεο. Ἀερ. 
Πρῶτον οἱι. Ὁ. 
Στρατείαν οχ ΟἹ. Οὐ» οἱ πιαΥρ. 

Ἰἀθιχιθ Ατιρ. ῬΑ]. 1ἰ. οἱ ῬΑΥΥ.; 
ἀ6 φιθιι5 Ἰδοοίαγ , ἜΧΟΥ νυ]: 
ἀθηίαγ. Ῥυΐιβ στρατιάν, ᾳποάᾶ 

[(Β6ρ. (6.) τυσίαγ,, ᾿Ὀ1 8] οσιιὴ 
ΟΟΥΥΘΟΙΟΥ 1ηΐ. νούβ. δαηοίαν], 

Αὐτῶν ἸΙΡΥῚ οἵ εοτὶριὶ οἱ δαϊὶ 
δηΐο ΤΠ ῖρ5,, ΠΡ] αὑτῶν δχαγδξηι, 
αποα Ηδᾶοξ. δὲ ΒΘΚΚ, ἐεηπδσιηῖ, 
Ταιγ, οἵ Ε. ἑαυτῶν. Νοδβ νϑῖθ- 
ΥΘ ΠῚ 5ΟΥΡΈ ΤΑ τη γθνοοᾶν ΠΠι18. 
ΟΣ, ἘδΥΥ. βουρὲ, αἴβου, 
Χαόνων. Νίοδαι, τῶν Δ. 
᾿Ελϑόντες τε. Τὰν, Ε᾿. ἐλϑ'. δέ, 
Τὸ ἄργος. Τὸ οἱ. Βιοσ, (Ο.) 
Τῆς μὲν χώρας. Οοα. Βα5. τὴν 

μὲν χώραν. 
“Προςβαλόντες. 

βάλλοντες. 
Θέφει. (οά. Βας. 8. οοχγ, 3) 6: 

ρὲ τούτῳ; 6Χ ᾿πιθυρυ. 

Ο. ΟΥἵ. προς- 
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λακὴν εἶχε μήτ᾽ ἐχπλεῖν ἐκ Κορίνϑου καὶ τοῦ Κρισαίου 
κόλπου μηδένα, μήτ᾽ ἐςπλεῖν" ἑτέρας δὲ ὲξ ἐπὶ Καρίας 

Ἁ ,ὔ κι “ , .“, -Ἤ 

καὶ Δυκίας καὶ Μελήσανδρον στρατηγὸν, ὅπως ταῦτά τε 

ἀργυρολογῶσι, καὶ τὸ λῃστικὸν τῶν Πελοποννησίων μὴ 
ἐῶσιν, αὐτόϑεν ὁρμώμενον, βλάπτειν τὸν πλοῦν τῶν ὁλ- 

, - 3. τὰ ΄ ᾿ , ᾿ - ΟΑἸΝΦΕΣῚ 
καδὼν τῶν ἀπὸ Φασήλιδος καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἐκεῖ- 

εν ἠπείρου. 2. ἀναβὰς δὲ στρατιᾷ ᾿Δϑηναίων τε τῶν 
ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς τὴν Δυκίαν ὁ {Μ{:ε- 

λήσανδρος, ἀποϑνήσκει, καὶ τῆς στρατιᾶς μέρος τι διέ- 
φϑειρξ, νικηϑεὶς μάχῃ. 

(9. Ποτιδαίας ἅλωσις.) 

Ὀλ. πξ΄. ο΄. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἵ Ποτιδαιᾶται, ἐπειδὴ 
ἔτ. γ. ἡ Π , ᾿, ᾽ , 2 7 ", 2 7. οὐκέτι ἐδύναντο πολιορκούμενοι ἀντέχειν, ἀλλ᾽ αἵ τε ἐς 

προ 10: ν ᾽ Α 5 ,ὔ 3.Χ -" ᾿ 

νχϑ΄. τὴν ᾿Αττικὴν ἐςβολαὶ Πελοποννησίων οὐδὲν μᾶλλον ἀπα- 
πρὸ τῆς 

ιξ. τοῦ ξϑ'. 4. ̓ ἀργυρολογῶσιν ἀργύριον ἀπαιτῶσιν. (1. 4ὖγ.) --- 6. 
αρτ. » “πὸ Φασήλιδος Φάσηλις πόλις Παμφυλίας. μέμνηται ταύτης καὶ 
μὴν. Διονύσιος ὁ περιηγητής. 

ο΄. 18. Οὐδὲν μᾶλλον] οὐδὲν παρὰ ᾿Αττικοῖς ἀντὶ τοῦ οὔ. (4ὑγ.) 

ΟΡ. ΤΧΙ͂Χ, Κρισαίου. Ατ, 
ΟἾτ, εὖ τϑο. πῖδη, Ῥα]. Κρισ- 
σαίου. Αἵ να, ἰο ΥΥ 455, δὲ ᾿08 
τ Ἐν 210, 
Μήτ᾽ ἐςπλεῖν. οβαιι, μήτϑ 

πλεῖν. 
Μελήσανδρον. (455. 6]. 1, 27:ε- 

λίσανδρον. ,,Νοπλαη αἰιςὶς 77ε- 
λήσανδρος 8η Πῆελίσανδρος ἔἱιθ-- 
χὶτ, θη ἔαοϊ!α αἰοίι οεὺ, ἡ7ελί- 
σανδρον ΜΠ δβίιπι,, βουσὶ ρίουθηι 
Ἠοπιῖθτο νϑιιβιϊουθπι, πιόπιοταῖ 
ΑΘ]ΐθη, ΧΙ. αν, Ηἴκι, 9.“ ὈΚ. 
ἹΜεἸοδαπάσχιπι ἀρ ρϑ αὶ Ῥϑιιβϑη. 
1, 99, 6. Μιελλήσανδρον ατ., αἱ 
οἰΐαπι τῖοχ Ἰηΐγα. 

"“Ὅπος ταῦτά τε ἀργυρολογῶσι. 
110. ἀθ ϑυηΐῖ. Ρ. 159. Αποροάα. 
ΒΕΚΚ, ὅπως τε ταῦτα ἀργυρολο- 
γήσωσι τὰ χωρία. Ιῃ Ῥαϊ, ἀργυ- 
λογῶσι. 

“Τηστικόν. 1. Τιι5. λῃστρικόν, 
γΠὰ. ποὶ. δΔαΙ, 4, 

Τῶν ἀπό. Ναὶϊ. τὴν ἀπό. 

Φασήλιδος. Ασοοπέϊ5 νοσαθιι- 
ΣῚ ἀν θὴ5. ν14. 1. 2. ὑ. .475. 

9, ᾿ἀποϑνήσκει, α. ἀποϑνήκει, 

ς 5. κ᾿ , 
»Νιιηϑείς. Οοα. Β45. ἡττηϑείς, 
αιιοὰ νῦαβ5. ργδθΐθσεραϊ, αἷϊθ-- 
ΥῸΠ} Ὁ ᾿πἰδΥργθίθ δαβοσίρίιηι 
ἀἴσθηβ. Αἱ ἴδηι 'ρβα ἔοσηια νϑυ- 
Ὀὶ δαἀνογβαΐου ; ἀορορθαὶ ϑηΐμα 
ἣσσ. 6556. 

ΟκνΡ. ΥΧ. Ποτιδαιᾶται. Τ,6- 
δἰππλτι δοσθηΐωπι ΠΡΥῚ Ὠϊο 5οτ- 
ναμῃῖ, αιοὰ ἀ6 ξπ, Ρ. 149. 
αἀποΐδγθ πθρ] ΘΧ 118. 

Ἐδύναντο. (855. ῬΑ]. 11. 8, 
Ἀδ65. (6.) οοα. Β85. (Πΐαᾳ 8. Ρυ.- 
τᾶ.» Υθα. 606.) οα, Β85. ἠδύν. 
ὑ7ὰ. 1. 1. »..996. 

᾿4λλ᾽ αἵ τε. Ἐ.. ἄλλαι τε, ῬαΙ. 
ἀλλαῖτε. 
. Ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἐςβολαί. (8:5. 
Αι. Τναιγ, Ἐς, πα. ΑΥς ΟἿν. Π 8}. 
ἐςβολαὶ ἐς τὴν ᾿ἅττ. «πες 6ο- 
ἄθδὶ νου θοσιηι ογάϊ8 ἸοσαμξιΥ 

1 



ΕΤΟΣ Β. ΧΕΙΜΩΝ. ΚΕΦ. ο. 125 

νἱἰστασαν τοὺς ᾿4ϑηναίους, ὅ᾽ τὸ σῖτος ἐπελελοίπει, καὶ 

ἄλλα τε πολλὰ ἐπεγεγένητο αὐτόϑι ἤδη βρώσεως πέρι 
ἀναγκαίας, καί τινες καὶ ἀλλήλων ἐγέγευντο, οὕτω δὴ 
λόγους προςφέρουσι περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς τῶν 
᾿Αϑηναίων τοῖς ἐπὶ σφίσι τεταγμένοις, Ξενοφῶντί τε τῷ 
"Εὐριπίδου, καὶ Ἑστιοδώρῳ τῷ ᾿Δριστοχλείδου, χαὶ Φα- 
νομάχῳ τῷ Καλλιμάχου. 2. οἵ δὲ προςεδέξαντο, ὁρῶν- 
τες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν ταλαιπωρίαν ἐν χωρίῳ χειμερι- 
νῷ, ἀναλωκυίας τε ἤδη τῆς πόλεως διρχίλια τάλαντα ἐς 

Ὁ [τὴν] πολιορκίαν. 8. ἐπὶ τοῖςδε οὖν ξυνέβησαν, ἐξελ- 

ϑεῖν αὐτοὺς, καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας, καὶ τοὺς ἐπικού- 

ρους, ξὺν ἑνὶ ἱματίῳ, γυναῖκας δὲ ξὺν δυοῖν, καὶ ἀργύ- 

7. Οἱ δὲ] οἱ στρατηγοί. (λ. 40γ.) 

ἴῃ [Οτϑροσ.  Οοτίμιη. [ρ. 60.7], 
40 ἴῃ ΑΥὐ. ΟἿγ. εἰ δ. ΠΌΚ, 
Νε4αθ ἴαϊδα οϑὲ παᾶθο σο!]οσδίϊο, 
νιὰ. Κυαϊϊρ. 1.1. ».. 158. Αὐ (855. 
εἴ ΑἸ. πἷο σαθπι ἀδργαναὶβ 50 
δὐϊιηραηῦ, ΠΟ δια] πα]. 

᾿ἡπανίστασαν τοὺς ᾿Αϑηναίους. 
Οτορ. ΟοΥ. τοὺς ᾿άϑην. ἀπανί-- 
στασαν. 

᾿Επελελοίπει. Ο. Ἐ. ἐπιλελοί- 
σπει. ΝΟ ΟἸἶπΟ ἴδ]50, 

᾿Ἄλλα τε. Ἐ. οπι. τέ, Ὁ. τά ργὸ 
60 Ππαβροϑί, 

᾿Επεγεγένητο. ΑΥ. ΟἸγ. ἐπεγε- 
γένηντο. 
Ἤδη οτη. ἘΝ 
Καί τινες ἀλλ... Καί πού τινες 

ἀλλήλων ἐγεύσαντο Ἰερὶϊτ ϑιυιϊάαβ 
Ἰοσίιηι μὴ σ οἰΐαη8., 41 εἰΐϑηϊ 
ἀλλήλων Ῥτο ἑαυτῶν Ῥοπίτιπηι αἱ- 
οἷτι ΗΠ 5. Εδάδπι ἸΘσ ΠΤ 
ἴη ΒΕ. Αηδοάα, ρΡ. 8378. δριιὰ 
ῬΒΙ] πιο Ρ. 19, δἰ δριιὰ ΡῬῃ νου. 
5. ἀλλήλων. 1)6 ἀλλήλων «τια6 
ἰγαδυμηῖ σγατηπιδίϊοὶ, θὰ ἴα ]58 65- 
56 πηδηϊΐοϑδίωτη δὶ. Οἵ, 1. 1. ῥ. 
175. Ῥδοῖ ας ραγίϊοι]αιι πού 
ΑἸ  α15. Ῥγορανεγῖς (οῇ, ἀ6 Ατί, 
οὐἶτ, Ρ. 88,)}, 564 πθ δα αιϊάθηι 
Ἦϊο νδ]ὰ6 δρίϑ. 

᾿Ἐγέγευντο 6558. Ατιρ. [ξ. Μὲ. 
Ἀρορ. (Θ.) αν. ν Νά, τ. Αὐ. Οχν 
Ὦδη. πᾶνβ. δίθρ]ι. ἤδδοϊ, ΒῈΚΚ, 

᾿Εγεγεύοντο ῬΑ].Η, Ε. ̓ Ἐγεγένοντο 
ΩἹ, ᾿Εγένοντο 6ἀ. Βα45. οἱ Ναβο. 
Ἔγευσαντο δυϊά. Απροᾶα. ΒΕΚΚ, 
ῬΒΊ]6πι. ῬΠ αν οΥ. ΓΒ. ΠΟ] πη. 
ΧΙΧ, Ῥύοοορ. ρΡ. 14. Αἱ νἱά. ἀ6 
ΑΥῇ. οὐ, Ρ. 81. εἰ 86. Ψιΐρο 
ἐγεύοντο. 

9. ᾿ἀναλωκπυίας τε. ῬΥο τέ Τ,Αιιγ. 
εὐ Ε, δέ, Αἱ νἱὰ. 1. 1, Ρ. 977. 

Ζιςχίλια. Ὦ. δυςχ. ΑΥ., ΟΠ γ. 
χίλια. Αἱ νἱὰ, ποὲ. 

Τὴν πολιορκίαν. Τὴν οὐα. Ατισ, 
ΟΙ. Ο. Ε΄. Ρα]. [τ ναι. Η. Βερ. 
(6.) στ. 1., φιαηπχιδιι νὶχ χ6- 
οἱδ ἄθεββθ ρμροΐβθϑβί, 

8. Τοῖςδε. Ο,, τοῖς. 
Οὐν. Βιερ. (6.) γοῦν. 
᾿Εξελϑεῖν. Ἐ,. ἐλϑεῖν. 
Καὶ παῖδας καὶ γυναῖχας. ΑΥ. 

Οὔτ. καὶ γυν. καὶ παῖδ. Ὀιγαπι- 
4116 ογάϊη 6.) νϑοχρου Πδρδὲ 
Τῆθο, (ν1α, ΓΤ. νθυ}».}., ποβίου 
Ἰδίηθὴ ἔγθαιθηίίου Οτϑθοίβ οοπ- 
γα πιούθηι ᾿ἰηστιϑθ (ΘΥΠΊ8η86. 
Ε΄ δἰἔθυισα καί οαι. Οποὰ εἰ καὶ 
γυναῖκας ΡΥΟΡΙΕΥ 5644. βιιδροοία 
ἘΠΡῚ βἴωι, νἱᾶς δάποί, 

Καὶ τοὺς ἐπικούρους. Τ) δή. οπι. 
καὶ τούς. 

Γυναῖκας δέ. 
τέ. 

ἸΞὺν δυοῖν. Τ΄, ξυνδεῖν. 
᾿ἀργύφιόν τι. Τί. ἀ6 ΑΥ. Οδγ. 

Ταὰγ, Ε, γυν. 
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οιόν τι δητὸν ἔχοντας ἐφόδιον. 4. καὶ οἵ μὲν ὑπόσπον- 
δον ἐξῆλϑον ἐπὶ τὴν Χαλκιδικὴν, καὶ ἕκαστος ἡ ἐδύνατο" 
᾽ δὰ κ , ᾿ ᾿ ΄ Ὡ » 
᾿ἀϑηναῖοι δὲ τοὺς τε στρατηγοὺς ἐπῃτιάσαντο, ὅτι ἄνευ 148. 

αὐτῶν ξυνέβησαν, (ἐνόμιξον γὰρ ἂν χρατῆσαι τῆς πό- 
λεῶς ἡ ἐβούλοντο,) καὶ ὕστερον ἐποίκους ἑαυτῶν ἔπεμ- ὅ 

9 ; ᾿ Α [4 -» ᾿ 

ψαν ἐς τὴν Ποτίδαιαν, καὶ κατῴκισαν. ὅ. ταῦτα μὲν ἐν 
τῷ χειμῶνι ἐγένετο" καὶ ᾧ τὸ δεύτερον ἔτος ἐτελεύτα 
τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψε. 

(ΠΙ. Τρίτον ἔτος τοῦ πολέμου. --- Κεφ. ογ΄.) 

(Α. Θέρος --- Κεφ. Ὁ β΄.) 

(1. Σερατεία Μακεδαιμονίων ἐπὶ Πλάταιαν. --- οη΄. “Πλαταιῆς ᾽4ρ- 
χίδαμον τῆς στρατείας ἀποτρέπειν πειρῶνται.) 

) οαὐ ΤΟΥ͂ 4 ἘΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΟΥ͂Σ οἵ 

ποὸ χρ. Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἐς μὲν τὴν ᾿ἀττικὴν οὐκ 
υκϑ΄. ἐξέβαλον, ἐστράτευσαν δ᾽ ἐπὶ Πλάταιαν. ἡγεῖτο δὲ ᾽4ρ- 

χίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, “ακεδαιμονίων βασιλεὺς, καὶ κα- 
ϑίσας τὸν στρατὸν ἔμελλε δῃώσειν τὴν γῆν. οἵ δὲ Πλα- 

Ὦλ. πξ΄. 

10 

, 3. Ὑ Καὶ ἕκαστος ἡ ἐδύνατο] τὰς τριάκοντα δύο πόλεις ᾧ. -- 
ἅ. Ἔνόμιξον γὰρ ἂν --- ἧ ἐβούλοντο] ἀνδραποδίσαι γὼρ τοὺς ἄν- 
δρας ἐβούλοντο. 

4. ᾿ΕἘπὶ τήν Οα558. Δαρ. ΟΙ. Ὁ. ποῖ πιαῖο αἀάππ Η, Βορ. ΒΕ ΚΕ, 
Ἐὰ᾿ Βὰ]: Σου ΡΣ, ἄορ (Ὁ 
Οδηι. Οὐ, Ηδδοϊ, Βεκκ. ΨΌ]ρῸ 
ἐς τὲ τὴν. 

Καὶ ἕκαστος ἣ ἐδύνατο. Τιηττ, 
Ἐ. Μοβαιι. καὶ ἡ ἕκ. ἐδ. ΑΥ. ΟἸγ- 
δι. καὶ ἡ ἐδύναντο. τ 

ἯΙ ἐβούλοντο. Μίοδαιι. ἡ ΟἿ.» 
Ὦ δι. ἴπ ππᾶσσ. δἦ ΡγῸ 60 αβοῖ. 
᾿Ἑαυτῶν ἔπεμψαν. Τάτ. Ἐ', τη. 

Αὐ. Ομγ, 1) 4. ἔπεμψαν ἑαυτῶν. 
Ῥγο ἔπεμψαν οοα. 45. ἐξέπ. 

“Κατῴκισαν. οδαι. κατῴκη- 
ὅαν. 

5. Χειμῶνι. Ε. χειμόνι. Μοχ 
Β. Θουκιδίδης. 

Τὸ δεύτερον ἔτος. ΑἸΙΡῚ πὶ 15 
Του] 15. ΤἬποΥ αἴ 6 5 Υ τ] ΘΟ] τι} 
πολ δα αϊξ, μα θ ἢϊὸ βιιβρθοῖι5 
πε. ᾿ 

ἐΞυνέγραψε ον. Ἐ. Ν᾽ ἐφελκ. 

1. Τηΐ τ), ΘΧΘΙΠΡ]]. 
Οκρ. ΥΧῚ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνο- 

μένου εἰς. ,Ηδρο δὰ Πἔηθην τι8- 
4116 σᾶρ. ΧΧΤΨ, οὁΡ Ρουβρί οι - 
ἰαῖθηι Ἰδιιάαι Π͵οη. Ηδ]. Ρ. 158. 
[900.]1““ ὙνΑ58, Οοά. Βα5. πᾶ] 
ἐπιγενομένου. 

Θέρους. ΟἹ. 6. Ἐ᾿ σοᾶ. Βαᾶ5. Οτ- 
γᾶγρ, ϑίθρῃ. ἔτους. ΑἹ. ]οοιῖο- 
ὩΣ ΤΔΥΡΊΩΙ δα βου ίδθ ΑἸ] 1λητι- 
ΠΟΥ, αιιϊΐ απ θη μετάβασιν 118-- 
Ῥϑηϊ, Ιοοὶ ορροηὶ Ροϑβϑβιιηΐ, 
ΘΙΈΡΗ. 

Τὴν ἅττ. Αττῖο. οὔτ. 1) 81. 
“δ ἐπί 6455. Ὁ. Ῥαᾳ]. Βμθρ. Ψὰα]- 

δο (πδοϊς. Β6ΚΚ.) δ᾽ ἐπί. 
ες Πακεδαιμονίων βασιλεύς. δῖ. 
Η. Β6ρ. βασιλεὺς “ακεδ. Αἱ νἱά, 
11, 19. 47. ([ὰ Ὁ. Λα 5. νἡ 

Πλαταιῆς. Ὁ. ῬΑ]. Η. Β. ΒΕΚΚ. 
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ταιῆς, εὐθὺς πρέσβεις πέμψαντες πρὸς αὐτὸν, ἔλεγον 
τοιάδε. 2. ,,Δρχίδαμε καὶ “ακεδαιμόνιοι, οὐ δίκαια ποιεῖ- 
τε, οὐδ᾽ ἄξια οὔτε ὑμῶν οὔτε πατέρων ὧν ἐστὲ, ἐς γῆν τὴν 
Πλαταιέων στρατεύοντες. Παυσανίας γὰρ ὁ Κλεομβρό- 
του, “ακεδαιμόνιος, ἐλευϑερώσας τὴν “Ελλάδα ἀπὸ τῶν 
“Μήδων μετὰ “Ελλήνων τῶν ἐϑελησάντων ξυνάρασϑαι τὸν 
κίνδυνον τῆς μάχης ἣ παρ᾽ ἡμῖν ἐγένετο, θύσας ἐν τῇ 
Πλαταιέων ἀγορᾷ 4]ὶ ἐλευϑερίῳ ἵερὰ, καὶ ξυγκαλέσας 
πάντας τοὺς ξυμμάχους, ἀπεδίδου Πλαταιεῦσι, γῆν καὶ 

πόλιν τὴν ὀφετέραν ἔχοντας αὐτονύμους οἰχεῖν, στρατεῦ- 
σαί τε μηδένα ποτὲ ἀδίκως ἐπ᾽ αὐτοὺς, μηδ᾽ ἐπὶ δου- 
λείᾳ" εἰ δὲ μὴ, ἀμύνειν τοὺς παρόντας ξυμμάχους κατὰ 
δύναμιν. 8. τάδε μὲν ἡμῖν πατέρες οἵ ὑμέτεροι ἔδοσαν 
ἀρετῆς ἕνεκα καὶ προϑυμίας τῆς ἐν ἐκείνοις τοῖς κινδύ- 
νοις γενομένης. ὑμεῖς δὲ τἀναντία δρᾶτε: μετὰ γὰρ Θη- 
βαίων τῶν ἡμῖν ἐχϑίστων ἐπὶ δουλείᾳ τῇ ἡμετέρᾳ ἥκετε. 
4. μάρτυρας δὲ ϑεοὺς τούς τε ὁρκίους τότε γενομένους 

ποιούμενοι, καὶ τοὺς ὑμετέρους πατρῴους, καὶ ἡμετέρους 
ἐγχωρίους, λέγομεν ὑμῖν τὴν γῆν τὴν Πλαταιΐδα μὴ ἀδι- 

ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. οὐ. 

οα΄. 10. Αὐτονόμους] τοὺς Πλαταιεῖς δηλονότι. (1. 40γ.}) 

ΟΥ̓ 1. 1. Ῥ. 991. (455. μ6δ. οοᾶ. ᾿Ξυγκαλέσας. Ναὶ. ξυμμάχους. 
Βα858. Μοβαιι. ἂσ, Οἢγ. Π)81. ἷσ Ἰπ Η. ξυγα. π. β ξυμμ. ἄο. 
εὐ ρϑιῖο ροβῦ, πρὶ ΟΥ̓. δϑϑϑθηὶ- Ποτὲ οἵα. Ο, Τ᾿. οοα. Β85. ΟΥ-. 
ἴὰγ, Πλαταιεῖς. ψφιιοα ΟοΙ16}. 
γ6ο Θρ!ϊ.. ῬΥΪι8 Πλαταιῆς. 
Πρὸς αὐτόν. Ε,, παρ᾽ αὐτόν. 

Τιδιιγ. παρ᾽ αὐτῶν. 
. 2 ᾿Δρχίδαμε. Οοἄ. νεῖ. Βίορἢ, 
ὥ Ἄρχ. 

Οὐδ᾽. Το. ἘΔ]. ». 901. οὔτε. 
Πλαταιέων. [ἴὰ οὐ 65. ταῦ ν᾽ α6-- Ὁ 

ἴασ, 1ρυ1., ἴηιϊ5 ἸΥΕ6} Πλα- 
ταιῶν. Αἱνία, 1. 1. ν». 922., αυϊ- 
Ῥυιβοῦηλ ἐδ θη ΘΟῊ ἔργ 85 {1186 51ι- 
ῬΥα ὁ. 2, ἴῃ αἴβοῖ. βουὶρί. αἱοία 
βιιηΐ, 
Τάρ. ΑΥ. δέ: 
Ἔν τῇ. Ἄγ. οἵα, τῇ. 
Διὶ ἐλευϑερίῳ ἱερά. Τιαιι, Ἐ. 

γη, ΑΥ. Ογ. Ῥ δῃ. ἱερὰ ΖΙεὶ ἐλευ. 
Ῥτὸ ἱερά ἵπ οοὐ νϑῖ. Πίοη, Ηδὶ. 
ἱερᾷ. 

Τὴν 5. ΨΚ ῈΠ ήδη. Ἢ. 
8. Ἡμῖν. ῬΑ]. Η. Μδρ. (6.) 

Ἑ. ὑμὶν. 
, Πατέρες οἱ ὑμέτ. ὥδιη. οὗ πατ- 

οὗ ὑμέτ. 1). Ε11. πατέρες ἴῃ πιᾶτρ. 
Βαροηΐ, 1116 δαα, πϊαη., ᾿ς ἃ]. 
ΤΉ. 

Κινδύνοις. Μίαν. Βίθρῃ γρόνοις, 
Ταναντία δρᾶτε. Ἰ)ῖοη. δὶ. 

Ρ. 908. τάναντ. ἐκείνοις δρᾶτε, 
Τούςτε ὁρκίους τότε. Ῥαϊ. τοὺς 

τότε ἑρκίους. 
4. γμετέρους. ΟΥ: Ὠΐοπ. ἘΔ]. 

ἡμετ. 
Τὴν γῆν. Τιαυγν. ἘΝ. ΑΥ, ΟἾΓ. 

ΤΠ ΐουι. δ]. οἱ, τήν, 5ξ8η 6. ΠΟΤ 
γπαῖθ, Οἵ, ο. 74. εὲ χώραν τὴν 
ἡΠλαταιΐδα 111. 58. 

Πλαταιΐδα. 1ῖὰ εἰἰαιν ἰδὲ 
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» ν , Α [ “» ν - “ » 
κεῖν, μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους, ἐᾷν δὲ οἰκεῖν αὖ- 
τονόμους, καϑάπερ Παυσανίας ἐδικαίωσε." 

(“όγοι ᾿Δρχιδάμου καὶ Πλαταιέων περὶ ξυμβάσεως.) 

οβ΄. Τοσαῦτα εἰπόντων Πλαταιέων, ᾿ἀρχίδαμος ὑπο- 
λαβὼν εἶπε. ., Δίκαια λέγετε, ὦ ἄνδρες Πλαταιῆς, ἢν 

ποιῆτε ὕμοια τοῖς λόγοις. καϑάπερ γὰρ Παυσανίας ὑμῖν 
παρέδωκεν, αὐτοί τε αὐτονομεῖσϑε, καὶ τοὺς ἄλλους ξυνε- 

λευϑεροῦτε, ὅσοι, μετασχόντες τῶν τότε κινδύνων, ὑμῖν 

τε ξυνώμοσαν, καὶ εἰσὶ νῦν ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίοις, παρασχευή 
τε τοσήδε καὶ πόλεμος γεγένηται αὐτῶν ἕνεκα καὶ τῶν 
ἄλλων ἐλευϑερώσεως" ἧς μάλιστα μὲν μετασχόντες καὶ 
αὐτοὶ ἐμμείνατε τοῖς ὅρκοις" εἰ δὲ μὴ, ἅπερ καὶ τὸ 
πρότερον ἤδη προὐκαλεσάμεϑα, ἡσυχίαν ἄγετε, νεμύμε- 

οβ΄. 8. Ὑπολαβων] ἀποκριϑεὶς ἢ ὑπονοήσας ἢ ἐνθυμηϑείς. 
( Κασσ. 4υγ. ) - 4. Ἐ" Δίκαια λέγετε --- ---Ἰ μέμνηται καὶ ταύτης 
τῆς δημηγορίας Πλούταρχος ἐν τοῖς πολιτικοῖς παραγγέλμασι. (Κασσ-. 
«Αὐγ.) 
τως χρῆσϑε. 

Τμιιο., ποη Πλαταΐδα, ΟΣ. ΤῸ}. 
«α Ῥηγγυη. Ρ. 41. 

ΟκΡ. ΟΧΧΤΙ. Πλαταιέων. (455. 
Βεκκ. Πλαταιῶν. Νά. δα οϑρ. 
Ῥταθοθά. [μϑιγ. Τὸ, ΑΥὐ. ΟἸγ. Π δι. 
Ὠιοη, τῶν Πλαταιέων. 

Εἶπε (455. Ἐ. Η. 6. Ὠ. 1. Ε. 
τῇ. [)8η. δὲ πιὰ ἀι}}16 4111 χαο- 
αι 10 υῖ. Απίδ Ηδϑοκ. εἶπεν. 
ἄνδρες οπι. Ο. Ε. οοα, νοεῖ, 

ϑίορῃ, Οὐ. 1, Οὐοῦ ἴῃ ϑἰμη}]1- 
λῖ5 Του πλι}}15 ἢ αἰϊψιιοῖ 0.75 6χ- 
οἷα! ο, 89. εἰ ΠῚ, 9, 56 ὦ ἄν- 
δρὲες Πλαταιῆς ΘΟ ΔΏΙΟΣ 1ερ51- 
ἴα ῬΥΟΧΊΠΙΟ ΟΡ. 

Πλαταιῆς τυΐϑιις Ο,, Ῥᾳ], Η. Β. 
τ. ΒΟΚ Κι. ΡΙοσίαιιθ Πρ τὶ Πλαται- 
εἷς. ΑΘ ΘΟ]. Πλαταιῇς. Ν]ὰ, 
εα οδ8ρ. 71. 
Ἤν. Μοβαι. ἢ 
Ποιῆτε. ΟΥ. μρζ χει α Ρχο τοῖς 

βἰδιϊηι Ὁ τῆς. 

Γάρ ἀθ. (855. Ε. 
Αὐτοί. Ἡ. αὐτός. 
Τοὺς ἄλλους. Ο. 1ι. οοά. ἫΝ 

τοῖς ἄλλοις. 

-- 6. «Αὐτοί τε αὐτονομεῖσϑε] τοῖς οἰκείοις νόμοις ἀκωλύ- 

ἹΜετασχόντες. Ἰ)8π. μεταστάν- 
τες. 

Τότε. Καῖ. ποτέ. 
Νῦν οἱ. Ο. 1ἀὰγ. [π Ἐ᾿. εἰσίν 

δὲ ἀοίπάθ υν 8. ν. 8]. πιδῃ. 

ΠΙαρασκευή τε. Τιϑιγ. Ἐ. πὶ. 
παρ. δέ. Οἰιοὰ δἰιιΐθπὶ απίθ πᾶθσ 
νεῦρα νυ]ροὸ ἸΘρῖταῦ Ραποῖτιπι, 
οὐιπὶ ΒΘΚΚ, π᾿ σοπιπια πιιῖαν]-- 
τις, Ια, ποῖ. 

Καὶ τῶν ἄλλων. ΑΥ. (τ, απ, 
καὶ τῆς τῶν ἄλλων, φυοᾶ Βεἰδκίο 
Ῥ]δοθραί. Αἱ νἱάᾶ. Κυιίρ. ;» 1. Ρ. 
168. ϑαρτα Ι, 143. ὀλίγων ἡμε- 
ρῶν ἕνεκα μεγάλου μισϑοῦ δό- 
σεως. Τοῖα νϑῦρα καὶ τῶν ἀλ- 
λων ἃ 411 ποὴ θχρύϑβϑβα Κυῦρ. 
5ιβροοία χϑάάοθγα βίπαάδθε, Αἴ νία, 
δαποῦ, 

Καὶ αὐτοί. Βορ. καὶ οἵ α αὖτ. 

᾿Εμμείνατε. 1. ἐμείνατε, μ' μ 5. ᾿" 
8). πιδῃ, 

Τὸ πρότερον. Ἰδαγς ἙΕ. Ασ. 
ΟἾγ. ἤδη. οπι. τό. 
ἄγετε. Ο,, ἄγεται. 

144, 
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φοι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, καὶ ἔστε μηδὲ μεθ᾽ ἑτέρων, δέχε- 
σϑε δὲ ἀμφοτέρους φίλους, ἐπὶ πολέμῳ δὲ μηδ᾽ ἑτέρους " 
καὶ τάδε ἡμῖν ἀρκέσει.“ 25. Ὃ μὲν ᾿άρχίδαμος τοσαῦξα 
εἶπεν. οὗ δὲ Πλαταιέων πρέσβεις, ἀκούσαντες ταῦτα, 
ἐρῆλθον ἐς τὴν πόλιν, καὶ τῷ πλήϑει τὰ δηϑέντα κοι- 
νώσαντες, ἀπεχρίναντο αὐτῷ ὅτι ἀδύνατα σφίσιν εἴη 
ποιεῖν ἃ προκαλεῖται, ἄνευ ᾿ἀϑηναίων" παῖδες γὰρ σφῶν 
καὶ γυναῖκες παρ᾽ ἐκείνοις εἴησαν" δεδιέναι δὲ καὶ περὶ 
τῇ πάσῃ πόλει, μὴ, ἐκείνων ἀποχωρησάντων, ᾿Αϑηναῖοι 
ἐλθόντες σφίσιν οὐκ ἐπιτρέπωσιν, ἢ Θηβαῖοι, ὡς ἔνορ- 
κοι ὄντες κατὰ τὸ ἀμφοτέρους δέχεσϑαι, αὖϑις σφῶν 
τὴν πόλιν πειράσωσι καταλαβεῖν. 8. ὁ δὲ, ϑαρσύνων 

αὐτοὺς, πρὸς ταῦτα ἔφη. ο᾽ Ὑμεῖς δὲ πόλιν μὲν καὶ οἱ- 
κίας ἡμῖν παράδοτε τοῖς “ακεδαιμονίοις, καὶ γῆς ὄρους 

7. "άνευ ᾿Αϑηναίων) τῆς γνώμης δηλονότι. -- 8. Παρ᾽ ἐκεί- 
φοις]} τοῖς ᾿ἡϑηναίοις. --- 10, Οὐκ ἐπιτῷ -πωσιν] οὐ δώσωσιν ἄδειαν 

" -“ , -" ΄ 

τοῖς Πλαταιεῦσιν ἐμμένειν τοῖς δόξασιν. ᾿ 

Πειράσωσι. [ 455. Ῥαϊ. Ἡ. αῖΐ, 
ΤῸ. Μοβαια. πειράσουσε, Η. ἰἀπιοη. 
σωσὶ 5. δουσι. ϑ1ῖ5 μὴ οὐπὶ Σιν 
Ῥοϑβδὺ νϑύβρβ πιθίμιθηαϊ ποηημ}]ΐ 
ΠΠΡΥ σοηϊπηραραηὶ 1, 86. τὲ 
νἱὰ. Ηἰσ νοῦοὸ σοπτ πη σεν ρΥᾶ6- 

αὐτῶν. Βορ. αὑτῶν. 
ἸΙΠολέμῳ δέ. 24ὲ οτχ. (455. Απρ, 
Μηδ᾽ ἑτέρους. Νίμα, μηδετέ- 

ρους. 
Τάδε. Ὁ. 1, ταῦτα. 
᾿Δρχκέσει 1Τι. αι, Ω. Β. Τιϑυγ, 

Ἐς, νἱπα. Αγ, Οἶγ. θη. πηδῦρ. 
ϑτορἢ, Ψ 811, Πΐοη. Ηδ]. Ρ. 9038. 
ΒεκΚ. Θιϊδπν βου ριυσαμ ρτο-- 
γαῖ ϑομδθῖ, ἴῃ πα, δα Ῥογβ. ΑἋ- 
νεΥ5. 85. ἀρέσκειν Ρ. 845. ι]ρο 
(εἰ Ηδϑοῖς.) ἀρέσκει, ἱπ πὰ 50γ]- 
Ῥίατϑ καί οἴδη τς, Τπ ἔοΥΠΊδ ἔἰϊι- 
ΤΟΥῚ δὶ Πϑ Υθα 5, δὰ ἴϑιι1, 93. δἃ- 
Σαϊν. ΟἹ, δὰ Χϑη, Ογυ, 1, 4, 90. 

9. Ὃ μέν. ίοφςαιι, δἀάϊε οὖν. 
᾿Αρχίδαμος τοσαῦτα. Οὐ. τὸ- 

σαῦτα ᾿Αρχίδ.. ' 
Πλαταιέω  Ῥίοη. ΗΔ]. Πλα- Ὦ τ τ πεν 

ταιῶν. Νὰ. αἀπῖθα. 
Προκαλεῖται. ΟΥ̓ προκαλεῖτε,᾿ 

πὶ διΐϑπι ἴῃ ἔγΑ. 
Γάρ οπι. Ἐ.. ϑιδιϊπι 

οἷς. 
Τῇ πάσῃ πόλει. τε. Ἡίοη. πά- 

σῃ τῇ πύλει. 
Θηβαῖοι. Ἐ. Θηβαίοις. 

Ζἠμογα. 7171.ς 1, 

Β. ἐκεί- 

οΘα Σ, απιϑη 481}. διὰ 61} ἔγ8 1155 
ταν ἢ) 65 ΑΘβοῃ, ῬοΥβ. ν, 17. 

844.γ π͵δ1 101 σαπὶ ν᾽ ΘΙ] πο γὸ π- 
ΤοΥρυησῖβ; πθο 1116 ΠΠΥΙΟΥ Θϑῦν, 
48πὶι 4} 1. 1. Ρ. 970. 54{. πι6ὸ- 
ΤΠ ΟΥ̓Α Ϊ διιηΐ, 

8. Ὑμεῖς. Ἀόρ. ὑμῖν. 
Πόλιν μέν. ΑΥτ. Οἰγ. Πδη, πό- 

λὲν ὑμῶν. 
Ἡμῖν παράδοτε (445. Ο. Ἐ, 

ῬΑ]. Καὶ, Η. Β6ρ. (Ο.) Οτ. Ὠ.1. 
Τιαῖγ. Εν, πὶ, ΟἸγ. Ηδαοῖ. ΒοκΙο, 
ψυσο παράδοτε ἡμῖν. Αἱ ἴῃ 
ἡμῖν Πῖος πλαοΥ νὶβ ἱπϑϑέ, Ζυϊπὶ 
1 οοἀδθπιο δὶ 586 ΑἸ ΘΠ ΘΠ 510115 
δὲ ὙΠΟΡδηβ ορροπϑηΐ, δὲ ἴὰ 
δροχορθδὶ ρΡγΌποπιθπ ἰἰὰ ἈΡ δρ- 
Ροδίϊίοηθ ει βϑί πὶ σαἰΐβ ἀ0- 
σεομξ αἰΐα δχθηῖρὶα, ΜΙᾺ, 1. 1, 
Ρ. 205, 

Ι 
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ἀποδείξατε, καὶ δένδρα ἀριϑμῷ τὰ ὑμέτερα, καὶ ἄλλο εἴ 
τι δυνατὸν ἐς ἀρυϑμὸν ἐλθεῖν" αὐτοὶ δὲ μεταχωρήσατϑξ 
ὅποι βούλεσϑε, ἕως ἂν ὁ πόλεμος ἧ. ἐπειδὰν δὲ παρέλ- 
3, ἀποδώσομεν ὑμῖν ἃ ἂν παραλάβωμεν. μέχρι δὲ τοῦ- 

δὲ ἕξομεν παρακαταϑήκην, ἐργαζόμενοι, καὶ φορὰν φέ- 
ροντες ἣ ἂν ὑμῖν μέλλῃ ἱκανὴ ἔσεσθαι." 

(Πλαταιῆς ἐς ̓ Αϑήνας πρέσβεις πέμψαντες ξυμβουλεύονται.) 

ογ΄. Οἱ δ᾽, ἀκούσαντες, ἐφςρῆλθον αὖϑις ἐς τὴν πόλιν, 
καὶ βουλευσάμενοι μετὰ τοῦ πλήϑους, ἔλεξαν ὅτι βού- 
λονται, ἃ προκαλεῖται, ᾿4ϑηναίοις κοινῶσαι πρῶτον, καὶ 

ἣν πείϑωσιν αὐτοὺς, ποιεῖν ταῦτα " μέχρι δὲ τούτου σπεί- 
δσασϑαι σφίσιν ἐκέλευον, καὶ τὴν γῆν μὴ δῃοῦν. ὁ δὲ 
ἡμέρας τε ἐσπείσατο ἐν αἷς εἰκὸς ἦν κομισθῆναι, καὶ 
τὴν γῆν οὐκ ἔτεμνεν. ο, ἐλθόντες δὲ οἱ Πλαταιῆς πρέ- 

1. Εἴ τι δυνατόν] λείπει τὸ ἐστί. --- 4. Μέχρι δὲ τοῦδε] τοῦ 
καιροῦ τοῦ πολέμου. - 5. ᾿ΕἘργαξόμενοι] τὴν γῆν δηλονότι. --- 6. 
Ἱκανή ] εἰς τροφὴν δηλονότι. 

ογ΄. 9. ᾿ϑηναίοις κοινῶσαι} πρεσβεύσασϑαι πρὸς τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους δηλονότι. (λ. Κασα. 4ὑγ.) -- 12. -“Κομισϑῆναι) ἀναστρέ- 
ψαι. --- 18. Οὐκ ἔτεμνε] σημείωσαι ὅτι τὸ τεμεῖν ἀδιαφόρως καὶ 

“υνατὸν ἐς. (855. δυνατόν 
ἐστιν ἐς, αι οα ἐστίν ἴῃ Ατιρ. τπδ. 
τες. οἴῆοογα βιυαείι. Εχ 36}0]. 

᾿Ἐλϑεῖν. ΑΥ. ΟἾγ. Π8ῃ. ἑλεῖν. 
Μηᾶεταχωρήσατε. Ο. παραχωρή- 

σατε. 
“Ὅποι. ΟἹ. Ἐς πα, Αὐ. ΟΠγ, ὕπῃ. 

᾿γμὶν ἃ ἂν παραλάβωμεν. Ηαρα 
νυ] σο ΡΥΟΡΊΘΥ 5111} 6}}} ἔθ 1 8 -- 
ΕΟ ΘΠ. νΘΓΡΟΥΙΠΙ ἀποδώσομεν 
εἰ παραλάβωμεν Θχοϊαοταηϊ, ἐϑὰ 
εχ δ55. Αυρ, ΟἹ, Ρὰ]. 1ι|, γαῖ. 
Ἀδρ. Οτ. Ὁ. [δυν. 1. ΑΥ. ΟἾγ. 
Ἰδη. Βαγ. ΑἸὰ. ΕἸου. Β85. 81]]. 
1)1οη. ΗΔ]. Ρ. θά γδβιϊειξα βυιηὶ 
8} Ηδϑδοκ. εἱ Βϑκκ., φιοά, 5ἱ 8]»- 
δι}, ἀποδώσομεν ὩΪΠλ5. πιὰ θ 
Ροβίϊζιμι 6βϑὶ. Ὁ, βοΐ ὑμῖν δα- 
αἰε, 
Μέχρι δέ. Ὦ. 1. μέχρι μέν. 
Τοῦδε Ο855. ΟἹ], ΡᾺ]. Ἀδρ, ΟΥ. 

.1. Μοβαιι. ων. Αὐ, ΟἾγ. Βαγ. 
ΑἸ], ΕἸοχ, Βᾶς. ϑ1:6ρ}. 1. δὲ διὰ 

ἀΡ 16 ὙϑΙ οὶ ΡΥ]. Ἱπορὲθ 1π- 
ἀθ ἃ ϑίερῃ. 9. τοῦ δέν, «υοά 
Ηβδοῖ, σοΥΥΘχ ἢ. 
ἱγμῖν μέλλῃ ἱκανή. Ἐ. ἱκανὴ 

ὑμῖν μέλλοι. Ῥοπδίγθισι Παρ οὲ 
οἰΐαμι 1... οι ἢ 8. δὲ Θ8ά, τηϑη, 
1 Ὦ. μέλλει. 

ΟΑν. ΓΧΧΙΠ. Αὖϑις ἴα Ἡ. 
5. ν. δαὐ, τήδη, Μοβαι. πάλιν. 

Προκαλεῖται. ΟΥ. προκαλεῖτε. 
Ὦδη. προκαλοῦνται. 

Κοινῶσαι. 1)8η. κοινωνῆσαι». 
διδεϊπι σομηπια ΡΟ πρῶτον ἈΥῸ 
Ῥαποῖο ΡΥ πηι ροϑβιῖν Ηδδοῖς, 
Μέχρι δέ. Οοά. Βα5. μέχρι δή. 
Τούτου. Ατ. ΟἾγ. τοῦδε. ΑΕ 

τοῦδε ρτγαδθοθεβοσαῖ. ἐς ὙΥΑ58. 
᾿ἘἘσπείσατο. Ἐ.. ἐσπείσαντο, 568 

ν ΟΥδ5. 
.Ἔτεμνεν. Ε. ἔτεμε. 
9. ᾿Ελϑόντες δέ. Ὦ. οπι. δέ, 
Πλαταιῆς Ο. Ῥα]. Η. Β. πι. 

ΒΟΚΚ. ΡΙοχίψιιθ ρυὶ (05 πο- 
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σβεις ὡς τοὺς ᾿4ϑηναίους, καὶ βουλευσάμενοι μετ᾿ αὐ- 
τῶν, πάλιν ἦλθον ἀπαγγέλλοντες τοῖς ἐν τῇ πόλει τοιά- 
δὲ. 8. μΟὔτε ἔν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ, ὦ ἄνδρες Πλα- 
ταιῆς, ἀφ᾽ οὗ ξύμμαχοι ἐγενόμεθα, ᾿4ϑηναῖοί φασιν ἐν 
οὐδενὶ ἡμᾶς προέσϑαν ἀδικουμένους, οὔτε νῦν περιόψε- 
σϑαι, βοηϑήσειν δὲ κατὰ δύναμιν. ἐπισκήπτουσί τε ὑμῖν 
σιρὸς τῶν ὅρκων οὖς οἵ πατέρες ὦμοσαν, μηδὲν νεῶτε- 
οίξειν περὶ τὴν ξυμμαχίαν.“ : 

(Πλαταιέων οὐ βουλομένων ᾿ἀϑηναίους προδιδόναι ᾿Δρχίδαμος τοὺς 
ϑεοὺς ἐπιμαρτύρεται.) 

οὗ΄. Τοιαῦτα τῶν πρέσβεων ἀπαγγειλάντων, οἵ Πλα- 
ταιῆς ἐβουλεύσαντο ᾿Δϑηναίους μὴ προδιδόναι, ἀλλ᾽ 
Ἐ ἀνέχεσθαν " καὶ γῆν τεμνομένην, εἰ δεῖ, ὁρῶντας, καὶ 

ἐπὶ τῆς γῆς, ὥςπερ τὸ δηῶσαι, τέϑεικεν. --- 9. ᾿ἡπαγγέλλοντες } οὗ 
Πλαταιεῖς δηλονότι. -- 6. Ἐπισκήπτουσι παρακελεύονται. μ 

Υλϊηδίοβ νἹθ 1, 1,.Ὁ. 474.) ΠΠλα- 
ταιεῖς. ΔΑπὶθὸ ΟΟΠ]. Πλαταιῇς. 
ΟΣ 1.1. Ρ. 9921. Ε, Πλαταιῶν. 

᾿4παγγέλλοντες. Ῥιορ. Τιαυγ. Εἰ. 
Ὑίηα, Αὐὶ ΟἸγ, ἀγγέλλοντες. Τ)Δη. 
ἀναγγέλλοντες. Αἱ ν]ά. σδρ. 74. 
πηῖ:, Ὁ): ἐπαγγελλον, τὲς 8. ν. ἃ]. 
Ὠ181): 

Τοιάδε, ΑγΥ. ΟἾγ. Π8η. τάδε. 
ἰΐα Υἱχ ΑἸ] ὴ1 ποβίοσς ὙΥΑ58, 
ΟΥ̓, δὰ ΨΙ., 8, Τὴ πῇ. αυΐϊάθηι 
ῬΑΥΠ ΕΓ τάδε, 564 τοιάδε 5ιιρτα 
ΒΟΥ, 

8. Οὔτε Ῥ]6π6 (855. Ραῖ. Ἡ. 
Βορ, (6.) Οτ. Π.1. ψυ]ρο οὔτ᾽.᾿ 
ΟΣ, ΒΑυγ. αἰ βου. βουρῦ. 

Πλαταιῆς Υὔγῦδι5 Ο. ῬΑ]. Ἡ. 
ΒΟΚΙΟ, ρτο Πλαταιεῖς οἱ Πλαταιῇς. 
ΙΔ. Ρϑὰ]ο δηῖα6. 

Ἡμᾶς. ΟἹ. Ἐ Ῥα]. 1, αι. Η.Ο. 
Π. 1. Τὰν, Ε. πὶ. ΨΑ]1, ὑμᾶς. 
γ» Βοποαϊοῖας ργαθίεσε ὑμᾶς. Μ|- 
ὮΙ να] σαίατη ἀρτίτις ν᾽ θῖν ργο- 
Ρίου νϑῦρθᾷ ἀφ᾽ οὐ ξύμμαχοι ἐγ ε- 

.νόμεϑα, ΗΔΑΟΘΙ. Ἰμ ῥστοχὶ- 

τηΐβ δυιΐθηι ἐπισκήπτουσί τε ὑμῖν 
το βιῖα Ρροβεμ]αραῖ. τὸ ρΥΣπΊᾶ 
ΡΘΥβοηᾶ ἴῃ βθοιηάδπι πιιιίαγδίι. 

Πρὸς τῶν. Τιϑυγ, πρὸ τῶν. Ο, 
σρώτων. 

ΟλΡ. Τ ΧΧΙΝ. Πλαταιῆς γυτϑιιβ 
σ. Η. Β. Βεκκ. ρτοὸ Πλαταιεῖς 
να] Πλαταιῇς. Νιὰ. απῖθδᾶ. 

᾿4ϑηναίους. Ἡ. ᾿ϑηναίοις, ους 

8. οἱς ἃ]. 18}. 

᾿λνέχεσϑοι. (455. ΟἹ, αι. Ἡ. 
Β6ρ. (Θ.) ἀντέχεσϑαι, χφιιοὰ Υ]- 
18 ῬΕΥ. γσϑϑίϑδογθ Ἰῃ ουρυθίδεἝΥ5 
ογαῖ. Οιοά δὶ Πιὲρ βουϊρίαγα ν- 
γὰ 511, ϑα)δἀ θη τ πὶ αὐτῶν; 1. 
6. ᾿ϑηναίων, αιιοά ἔογι!αββῖϑ 
Ῥυδοξογοη απ. ἨΑΛΟΚ, ᾿ντέ- 
χεσϑαι αὐλαογεγθ ἰδ η16 66 γε- 
δὼ5 Ῥοίΐπιβ αἸο ει, {1185 ἀπιρίε-- 
οὐΐπιμτγ φαὶθτι ὁρόγαπι (ἰαχιῖι8, 
δἰοπὶ ϑαλάσσης ἀντέχεσϑαι ὙΠπα- 
ογάϊαθ5 βου ρϑβίξ. 

Δεῖ. Ὁίοη. δέοι, αιιοα 5'π8 
οϑιιδα ΡΙδοερδὶ Κἰδίθμηακ, 

10 
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ἄλλο πάσχοντας ὅ τι ἂν ξυμβαίνῃ" ἐξελϑεῖν τε μηδένα ἔτι, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τείχους ἀποκρίνασϑαι ὅτι ἀδύνατα σφίσι ποι-- 
εῖν ἐστὶν ἃ “ακεδαιμόνιοι προκαλοῦνται. 2. ὡς δὲ ἀπε- 
πρίναντο, ἐντεῦϑεν δὴ πρῶτον μὲν ἐς ἐπιμαρτυρίαν καὶ 
ϑεῶν καὶ ἡρώων τῶν ἐγχωρίων ᾿Αρχίδαμος [ὁ] βασιλεὺς 
κατέστη, λέγων ὧδε. 8. ,,Θεοὶ ὅσοι γῆν τὴν Πλαταιΐδα 
ἔχετε, καὶ ἥρωες, ξυνίστορες ἔστε ὅτι οὔτε τὴν ἀρχὴν 
ἀδίκως, ἐκλιπόντων [δὲ] τῶνδε πρότερον τὸ ξυνώμοτον, 
ἐπὶ γῆν τήνδε ἤλθομεν, ἐν ἧ οἵ πατέρες ἡμῶν εὐξάμε- 
νον ὑμῖν Μήδων ἐκράτησαν, καὶ παρέσχετε αὐτὴν εὐμε- 

οδ΄. 8. Προκαλοῦνται ἐπισπῶνται. --- 10, Καὶ παρέσχετε οἱ 
ϑεοὶ οἰ γαῖ χα; 

Ξυμβαίνῃ. Ἡ. Ἀδρ. (6.) ξυμ- 
βαίνοι, φιχοα οἰ ἐπι η ΟΡ 55. οὔτε. 
Ῥτορϑίιμ Ροβῖθα γϑιθοϊηβ 1. 1. 
Ῥ. 149. Ογ. ξυμβαίνει. Ὠ. 1. ξυμ- 
βαίη. 

Ἐξελϑεῖν τε. 1. ἐξελθεῖν δέ. 
,᾿4πό. ναι. Η. ΒἈορ. (6.) ὑπό. 

Ϊπ Πδρσ, Πιᾶγρ. Τη8ῃ. ΥὙ60, γρ. 
ἐπί. 

Τοῦ τείχους. 
οἱ τἰηϊι5 ῬΔΥ, 

᾿Αδύνατα. Ομγ. ἀδύνατον. ΟΥ̓. 
δ; ,.:ἅ. 

2. Τῶν ἐγχωρίων. Ὥαπ. καὶ 
τῶν ἐγχ. 

Ὃ βασιλεύς- Ὃ οπι. (455. ΟἹ. 
ῬΑ]. 1τ. αι, Η. Βερ. (6.) 1ἴ4- 
4186 ποδ ΟἰΓΟΙΠΙ5ΟΥΡ 5: Πλιι5. 
γ]ά, ποί. 
δε. [τ Μοβήα, ροβὲ ὧδε 16- 

διταν ᾿ρχίδαμος. 
8. ἐτὴν, Μοβᾳιι. τὴν μῖν ΟΕ, 

ει ἃ 
Τὴν ̓ Πλαταιῖδα. Τήν οπι. Η. 

Ἀδες. (6.) 
ἸἘυνίστορες ἔστε. Ψαϊρο ξυνί- 

στορές ἐστε. ,((τ πΠαθο δοοϊρίδη- 
ἴωχ ἴδηι φααηι ἢ ἱπηρθυϑηαϊ ωΩ1Ὸ- 
ἐο ἀϊοῖα, γϑοΐλιβ, τὶ ΟΡΊ ΠΟΥ, ξυν- 
ἔστορες ἔστε 5οΥθϑειγ, 14 6η1- 
ὯΘ᾽ Ρϑι]0 Ροδὲ ξυγγνώμονες δὲ 
στε. ΘΤΈΘΗ, 118 (455. ψ4]}, 

Τοῦ οτι. (885. 

Ηδδοῖ. ΒΘΚΚ., οἱ πὶ ξυγγνώμ. 
δὲ ἔστε 5416 πὶ ἱπηρθυδίϊνιιβ π6- 
ΟΘΒ5ΆΥ115, 

᾿Αδίκως. Δηΐϊθ Ἠδδοῖς., «φαΐ 
ΠὰΚ. οὐ. Κίβίθηιαις. οβθοιέιιβ 
6βῖ, νἴγϑαϊα ρΡθυρθγαπι μοϑβὲ ἀρ- 
χήν ΄“οἸ]]οσαΡαἴιτ, 

᾿Ἐκλλιπόντων δὲ τῶνδε. 4 οχ 
(55. Ρα]. Βορ. (6.) Ἐ. πᾶ. 
Μοβαι. ΑΥὐ. ΟἾγ. ὙΠοπ,. Μερ. 
ἴῃ συνώμοτον ἸΏ 5ΘΥΘΣΠγιι8., οἰσὶ 
ΠΟ ΟὨΊΠΪΙΟ ὨΘΟΘΒΒΘΥ ΠῚ Θϑβῖ. 
ναΐ. οἱ Η. ρσο δὲ τῶνδε 5ο]τπι 
δέ οχμρεπΐ, αιαπαιαπι 1 Η.. 
ΠΊΘΥΡ, τῶνδε 8]. πιϑη. ΒῈΡΡ]., 
1,αιγ. δὲ τῶν. Ῥτο ἐκλιπόντων 
1). ἐκλειπόντων. ϑιαιΐπι Ὑἱπά, 
ξυνώμοντο. ᾿ 
“Τὴν τήνδε. ΟἹ. Μοβᾳι. τὴν 

γὴν τήνδε. Οἵ. δἀποΐ. εὐ ἱπίοχϑα 
«1. (88). 

ἱγμῖν. »»ῬῈοϑβὶ εὐξάμενοι ααἀαὲ- 
ταπι οχ νϑίθσὶ δ ὑμῖν.“ ΘΤΈΡΗ. 
»»ἾΝου 1η16]]1ρὸ αι νος. Νδπι 
ἴδια ἀπά πι ἀηΐθ βθοηάδϑηι 1}- 
115 βαϊε. ἵν 850. οὲ Βδ5. 1666- 
βαῖιν ὑμῖν. Νδο- ἀιιθίτο, αιΐπ 
δἰΐδιι ἴῃ Α}115 δἰὅ, ααϊπὶ ΟΧ 115 
Δ] ναγίοαῖθπὶ δαποίδυθσὶξ 
Ἡμάδοηι5,.“ ὈΌΚ. Οπι. Ὁ, 

Παρέσχετε. Ατ. ΟἾγ, παρέχετε. 
Μοχ γἱμπά. ἐν ἀγωνίσασθαι. 
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νῇ ἐναγωνίσασθαι τοῖς “Ἕλλησιν, οὔτε νῦν, ἤν τι ποιῶ-- 
μεν, ἀδικήσομεν" προκαλεσάμενοι γὰρ πολλὰ καὶ εἰκό-. 
τα, οὐ τυγχάνομεν. ξυγγνώμονες δὲ ἔστε τῆς μὲν ἀδι- 
κίας κολάξεσϑαι τοῖς ὑπάρχουσι προτέροις, τῆς δὲ τιμω- 
ρίας τυγχάνειν τοῖς ἐπιφέρουσι νομίμως.“ 

(Ἡ πολιορκία τῆς Ποτιδαίας ἄρχεται.) 

οε΄. Τοσαῦτα ἐπιϑειάσας, καθίστη ἐς πόλεμον τὸν 
στρατόν. καὶ πρῶτον μὲν περιεσταύρωσεν αὐτοὺς τοῖς 
δένδρεσιν ἃ ἔκοψαν, τοῦ μηδένα ἔτι ἐξιέναι" ἔπειτα 
χῶμα ἔχουν πρὸς τὴν πόλιν, ἐλπίζοντες ταχίστην αἵρεσιν 
ἔσεσθαι αὐτῶν, στρατεύματος τοσούτου ἐργαζομένου. 
9. ξύλα μὲν οὖν τέμνοντες ἐκ τοῦ Κιϑαιρῶνος, παρῳκοδύό-- 

1. Ἐναγωνίσασϑαι) ἐν αὐτῇ τὸν ἀγῶνα τελέσαι. --- 4. Τῆς δὲ 
τιμωρίας] τῆς ἐκδικήσεως. 

οε΄. 6. ᾿Επιϑειάσας] κατευξάμενος. (“470γ.) --- 7. ΤΙριεσταύρω- 
σεν] ὁ ᾿ἀρχίδαμος δηλονότι. (λ. Κασσ.) περιδχαράπωσεν, ὅτι οἵ 
παλαιοὶ τὰ ὀρϑὰ ξύλα ἐκάλουν σταυρούς. --- Τοῖς δένδρεσι) ση- 
μείωσαι τὸ δένδρος εὐϑεῖαν. --- 9. Ἔχουν] συνεκόμιξον. --- Πρὸς 
τὴν πόλιν] οὐ διὰ παντὸς τοῦ τείχους ἀλλ᾽ ἐν μέρει τινί. ( Κασσ. 
Αὐγ.) --- ἡϊρεσιν) πόρϑησιν. 

᾿Δδικήσομεν. ΟΥ. εχ εοπιοπᾶ, 
ἀδικήσωμεν. διαιῖπη ΡΥῸ ριαποῖο 
οὐπὶ ΒΘ ΕΚ, ΘΟ] οη ΡΟΒιἸΠΊ118. 

ἸἘυγγνώμονες δὲ ἔστε. Ὧδε 86- 
σθηῖι ν6 ραι]ο δηΐίθ. ψιγρι- 
16πὶ διιΐθηι ροϑὶ ἔστε οὐτ ΒΕΚΚ,. 
Δ] ονίπλδ, οὐ ἀαιῖνῃβ δα ξυγ- 
γνώμονες τοΐογδιιτ. 

τῆς μέν. Ἐ. τοῖς μέν. 
Τῆς δέ. Ἐ. τοῖς δέ. 

τοῖςδε. 

ΟλΡ. ΤΧΧΥ. Τοσαῦτα ἐπι- 
ϑειάσας. ..»8 1445 ἢ. ν. τινὰ ἐπι. 
ΡΥὸ τοσαῦτα, Ἀΐησ δηλ 8}-- 
ἀυ5.“ ὙΥΑΘ55. Ηιϊιιο γϑϑρίσθυθ 
οἰἴδπι Εἴγη. ΜΙ. ἀοςοὶ Ἡδπιδίου- 
Βιι5. ἴπ ΠῸΚ, ργδοῖ, ν1ὰ. ἀθ Ασε. 
οΥἶῖ, Ρ. 68. ἴῃ Ῥαϊ, ρτο ἐπιϑει- 
σας ζιιογαὶ ἐπιϑιάσας. 

Πόλεμον. Ο. 1. τὸν πόλ. 
Καὶ πο. -- ἐξιέναι. , [Οτορου] 

Οοτίμι. [ρ. 61.1] νου. δένδρε- 

Ώ δ8ῃ. 

σιν ἀϑτιοϑοὶξ δἐΐαηι ΤΉ. ΜΡ.“ 
ὙΝΑΘ55.  ΟοΥπτμίι5. οἰΐαπι καὶ 
πρῶτα Πα)»οῖ. [1]ητι5 ἐαπιθη οοά. 
πρῶτον.) Περιεσταύρωσαν [ἱπ 
1115 οοδὰ, ἐσταύρωσαν εἰ περιέ- 
στρωσαν] 5ἷνθ 11 σχθπιρ] αὶ 50 
ΔΏν ΘΪ , βῖνα 46 86 ροϑιΐῖ, 5116 
ἀεἰγπιθηΐο δϑηϊθῃἑαθ βουἱθὶ ρο- 
1ε5ῖ.. ΠΚ. Αἴ εἷς Ἐ. Αἱ 
νἱα, 1,.1. Ρ. 96. οἱ Κυίϊσ. ἀθ 
Αὐιπθηῖ, ΑΠΔΡ. Χοπορῃ, Ρ. 48. 

Ἔκχοψαν. Ὁ). 1. ἔκοψεν, ἴῃ 1. 
1διθη ὧν 8. ἐν 8], ΠΊ81,. 

Τοῦ ποπηλ}}}1} ΠρσῚ ασερ, ΟοΥ, 
16 ΠΊΘΥΘ ΟΠΊ. 

Ἔτι ἐξιέναι. Τιαττ. Ἐ,. ἐπεξιέ- 
ναι. ΑΥ. ΟἾγ, ἔτι ἐπεξιέναι. 

“Χῶμα. Τιααγ. Ε᾿. πὶ. πηαΥρ,. Θέθρ ἢ, 
χώματα. Αγ. ΟἸχ. 28. χῶμά τι. 

ῷ, Ξῦλα --- χῶμα. .,(δ|)οῖ διϊ- 
ἀδ5 ἵν φορμηδόν.“ ὙΝΑΒ558. 
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μουν ἑκατέρωϑεν, φορμηδὸν ὠντὶ τοίχων τιϑέντες, ὅπως 
μὴ) διαχέοιτο ἐπιπολὺ τὸ χῶμα. ἐφόρουν δὲ ὕλην ἐς αὐ- 
τὸ, καὶ λίϑους, καὶ γῆν, καὶ εἴ τι ἄλλο ἀνύτειν μέλλοι 

σχεδὸν ἐπιβαλλόμενον. 8. ἡμέρας δὲ ἔχουν ἑβδομήκοντα καὶ 
“ἀρχῆς νύκτας ξυνεχῶς, διῃρημένοι κατ᾽ ἀναπαύλας, ὥςτε τοὺς ὅ 

τοῦ μὲν φέρειν, τοὺς δὲ ὕπνον τε καὶ αἴτον αἱρεῖσθαι" 4α- 

μηνός, κεδαιμονίων τὸ οἱ ξεναγοὶ ἑκάστης πόλεως ξυνεφεστῶτες 

ἠνάγκαξον ἐς τὸ ἔργον. 4. οἵ δὲ Πλαταιῆς, ὁρῶντες τὸ 
χῶμα αἰρόμενον, ξύλινον «τεῖχος ξυνϑέντες, καὶ ἐπιστή- 
σαντες τῷ ἑαυτῶν τείχει ἡ ἢ πρφορεχοῦτο, ἐρῳκχοδόμουν ἐς 1( 

αὐτὸ πλίωϑους, ἐκ τῶν ἐγγὺς οἰκιῶν καϑαιροῦντες. 

5. ξύνδεσμος δ᾽ ἣν αὐτοῖς τὰ ξύλα, τοῦ μὴ, ὑψηλὸν γιγνό- 14 

4 Φορμηδόν ψιαϑηδόν. φορμὸς γὰρ ψίαϑος, ὅςτις, ἐναλλὰξ 
ἔχων τὸ πλέγμα ἐστί. - 8. ᾿Δυύτειν) τελεσιουργεῖν πρὸς ὕψος. οἵ 
᾿Δττικοὶ τὸ ἀνύειν ἀνύτειν φασί. --- 5. ᾿ξυνεχῶς) ἀδιαστάτως. (1. 
4ὺὐγ.) -- 6. Σῖτον] τὸ οἴτον οὐδετέρως. (2. Αὐγ.) -- Αἱρεῖσϑαι} 
λαμβάνειν. (λ. 40γ.) -- 7. Οἱ “ξεναγοί] οἱ κῶν μισϑοφόρων ἀρ- 
χοντες᾽ ξένους γὰρ ἐκάλουν τοὺς μισϑοφύρους. 

Τοίχων. Ἐς τειχῶν. 
Ἐφόρουν͵ --- ἐπιβαλλόμενον. 

ΘΠ] δ 5 ἰὰ ἐφόρουν, τ] Θδὲ τὴν 
ὕλην. « ὨΠΚι δι1ς οἰ] δπὶ Ζοη. 
Ῥ. 9837... 001 ργδθίθγθα πιὰ]6 εἰρ 
αὐτόν. 

Καὶ εἴ τι --- ἐπιβαλλόμενον, 
Ὁ ΠΠὰη0 Ἰοοαμι ἰαιιάαὶ ΟΥος. ἀ6 
14]. ». 99, [712 αἰ ρυορατγοὶῖ ἃ ἀνύ- 

τειν 6556 Αἰοοχι. ἦς ΟΟΥἿΤῚ,, 
᾿ἁνύτειν. Βοσ. Γιά ὰγ, ΑἸὰ, ΕἸΟΥ, 

Βας, ἀμύττειν. ΑἹ ν᾽, ϑομαθξ, 
αὐ Οτορ, 1.1. Β. ἀνύπτειν. ϑιυια, 
ἀνύσειν. ῬοΥβο ἃριιὰ ἱγαρῖοοβ 
ἁνύτειν ῬΘΥ ΞΡ] ΒΡ ΘΥΙη, 
δϑοπηάιηι ΝΜ] ΟΘΥ 15 ΔΙ ]ΟΥ ΠῚ 116 
Αἰὐϊοϊδίαττπη Ργδθοθρία δχαγδῖ. 
νΙά. ἰάθη δα Χρη. ΟΥΥ, 1, 6, 
5. οἱ Ηθσηι. δᾶ ϑοόρῆ. 9]. ν. 1448, 
εὐ ΕἘπιγ. Βδοο, ν. 1099, 

᾿Ἐπιβαλλόμενον. ῬΑ]. ἐπιβαλό- 
μένον. 
8. Ὕπνον τε καὶ σῖτον. Ἐ'. οηι. 

τέ. Ἐς μαβθοὸϊ σῖτόν τὲ καὶ ὕπνον. 
᾿Ξεναγοί. ΟἾγ. ξεναγωγοί. ΟΥ̓. 

7,9». δα ΡΆγγω., Ρ. 480. εἰ αα- 
ποῦ, »ϑαϊάδβ 1π ξεναγῶν, οἵ τὲ 

ξεναγοὶ ἐκ μὲν ἐς πόλεως ξυνε- 
φεστ. ἤ. ἐ- τ. ἔν" ὙΝ ΑΒ5. 
Ἕκάστης. ὅτ, τῆς ἑχάστης. Ὦ. 

Τιαῖτ. Εἰς τὰ. Αὐν. ΟἾγ, Πδῃ. καὶ 
ἑκάστης. 

ἐΞξυνεφεστῶτες. ΤιυΥ, Εἰ. Ὑἱπα. 
τὰ, ΑΥ. Οἢγχ. Πδῃ, ἐφεστ. 

ά, Πλαταιῆς τνυζγϑιι5 (, Ῥ4]. Ἡ, 
Β. ΒεΕκΚκ, Ψυ]ρο Πλαταιῇς νεὶ 
Πλαταιεῖς. ΟἿ τὶ ἂν 

Αἰρόμενον. 1. Τ 8η. αἱρούμε- 
γον, ἴῃ 1. χλδϑ, 8]. πῖϑη. αἰἱρό- 
μενον. τω 
ἱἙαυτῶν. θη. αὐτῶν. 
δι. Ὁ. ὦ: 
Προςεχοῦτο. Ο. προςεχεῖτο. ΟΥ̓. 

Ώ. 1. προρεχοῦντο, βεὰ 1 ὨΊΔΥΡ. 
Ὁ. οαα. πλᾶ. οὕ δἕαιιθ 1 ΤΊ ΔΥ δ. 
1. 4]. πιϑῃ, προςεχοῦτο. 

᾿Ἐςῳκοδόμουν. Οτ. Ὁ. ἐπῳ- 
κοδ. 

5. Ξύνδεσμος. Τὰ 1, ὑπ 
ξὺν 5.ν. 686. Ἰηᾶῃ. 
Τοῦ μή. 8. οἱ. τοῦ. 
ὙὝψηλόν. 1). ψηλόν. 
Τιγνόμενον. Ἀοα. (.) γενό- 

ἑίενον οὗ διιρΥἃ Π1Δ1, Υθ0. γεγΨ. 
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μενον, ἀσϑενὲς εἶναι τὸ οἰχοδόμημα" καὶ προκαλύμμα- 
τα εἶχε δέῤῥεις καὶ διφϑέρας, ὥςτε τοὺς ἐργαζομένους 
καὶ τὰ ξύλα μήτε πυρφόροις ὀϊστοῖς βάλλεσϑαι, ἐν ἀσφα- 
λείᾳ τε εἶναι. 6. ἤρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα, 
καὶ τὸ χῶμα οὐ σχολαίτερον ἀντανήει αὐτῷ. καὶ οἵ 
Πλαταιῆς τοιόνδε τι ἐπινοοῦσι" διελόντες τοῦ τείχους ἡ 

προρέπιπτε τὸ χῶμα, ἐςεφόρουν τὴν γῆν. 

(Ἡ πολιορκία τῆς Ποτιδαίας διατελεῖ ξυγγραφομένη.) 

ος΄. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι αἰσϑόμενοι, ἔν ταρσοῖς κα- 

λάμου πῆλὸν ἐνείλλοντες ἐξέβαλον ἐς τὸ διῃρημένον, 
ὕπως μὴ διαχεόμενον, ὥςπερ ἡ γῆ; φοροῖτο. ῷ. οἱ δὲ, 

5. Οὐ σχολαίτερον] οὐ βραδύτερον. (40γ.) ---- [ἀντανηει} { ἀν- 
τήρετο . (λ. 4“40γ.) 

ος΄. 8. Ἐν ταρσοῖς καλάμου] ἐν πλέγμασιν ἀπὸ καλάμου πε- 
ποιημένοις. --- 9, ᾿Ενείλλοντες  ἐμπλέκοντες. (1. .4ὖγ.) 

Οἰκοδόμημα. Ματρ. ΑἸ4, Υἱ- 
ηδΥ. οἴκημα. 

Προκαλύμματα. 1. προκαλύμα- 
τὰ, μ 8:. ν. δᾶ, σχϑδῃ. Ψ1πηα, 
προκάλυμμα, 
“Ἰέῤῥεις. ΟΥ. δέρεις. ΜΙΙία 

μος οἵ 1ῃ ΡῬυοχίμη δ 1πηϊταγὶ Ατ- 
τᾶηππι, 1, 1. Ρ. 8570. νΙαΐπηιι5, 

Καὶ τά. Καί οτχι. Ατ. Ἰ)δὴῃ. 
᾿᾽Οἰστοῖς. Αὐτίοιπι αιιίάθηι νο- 

οδηΐϊ Οἱστοῖς,. 56 ἃ πῚΠ1] ΠΟΥ ΑΥΘ διιβὶ 
Β.Πηϊ15. ὅθοι5 ΒΕΚΚ, 1ῃ πιΐηη. 
ΘΧΘΠΊρΡ]], 

᾿ἀσφαλείᾳ. Αγ. ἀσφαλεῖ. σ χαπι- 
«16 ἀϊοϊταν, 

6. Σχολαίότερον. ΑΥ. Π) 8π. σχο- 
λαιότερον. Νά. δα 1ν, 47. ΟἿ. 
ἀε παλαιύτερος οἱ παλαίτερος δὰ 
1, 4. Ὁ. σχολαίστερον. 

᾿ἄντανηει. Ὁ). 1. ἀντανίει, ὶπ 
Ὦ. συμ ἢ 5. Σ' αἵ. πιδῃ. 

Πλαταιῆς τὙυτδιι5 Ο. ῬΑ]. Η. 
Β. Βεκις. Οἱ. 5. 4. 

“Ποιόνδε τι. Ἐ.. τοιόνδε τοι. 
Ἧι. τ. ΟΒγν, Πδη, οὗ. 
᾿Εςεφόρουν.ἴλερ.(6.)ἐσοφόρουν. 

ἈΠ. πλᾶγρ. ΕἸοΥ. νίπαν Τ 5. ἐξεφό- 
ρουν, αἰιο ἃ οιΐϑηιν Ν᾽ 8118 ορεγον αν 
Ἰπἰογρυοίαζιιβ ἰθρῖββθ νά δειν. 

ΟκΡ». ΤΥΧΥΙ. ΟἹ δὲ --- φοροῖ- 
το. Ηδοθο οἷπὶ ργϑθοθα, οᾶρ. 
τϑοίιι5 οοπἰαηστὴὲ Η 61] ηὶ. 

Ταρσοῖς. Ἐ΄. Ἐ,. ταρσεῖς. ϑ8ῖε- 
πὶ Ε. πηλόν οἵη. 

9 -»" , ᾿ 

Ἔν ταρσοῖς --- τὸ διηρημένον 
τοῦ τείχους. .»ϑ8ι16 65 τη ἐνείλ-- 
λοντες. Ὁ]επηᾶ5 νοοος 46 σι δ(- 
αἸαϊ; Π155, ΘῊἿΠ ΠῚ 8.Θ. ΟΞ ΟἸΠΤ, 
Γ[ῥΡαιϊο σϑοῖλιβ Ε΄, τοῦ χώματος 
101 πους. ΡΒ νου ππ5 δαϊάαπι 
Θχβουθῖῖ. Βυσξιιβ διά, 1π εἴ- 
'λειν ρΥο εἰςέβαλλον, αιιοά ῥγίοτα 
]οοο οβὶ, [σους ἐφέβαλλον τ. 
Ταυν. Ἐ᾿. πα. Αὐ, ΟἸγ.] Ππαδοῖ 
ἐπέβαλον. 864 ἴδὴ1ὴῇ ἔοτιθ σθρο- 
πθη αι δϑὲ ἐξέβαλον, απο ἡ 6 πὶ 
ἴῃ ταρσός δρποβοίξ, τὲ πιὰ]6 
ἐνείλοντες [νϊ]4. Γ,.οὉ. δὰ Ῥῆγγη. 
Ῥ. 80,7 οἵ τείχους, ιτὖὸ δηργτᾷ. 
νά, ΕΛ πο]. ἴπ ταῤῥοί.“ ΝΥ ΑΒ85, 
Αἀὰα. Ζοπαῦ. Ρ. 640. 

“Ὅπως μή. Μη 5. ν- Ο. 

“Ζιαχεόμενον. Μα]ῖ5 δεαχεόμε- 
νος, «4πιν δα πηλόν 5ρεοίοι: 
γδπὶ ανιγίι5 βου ριογὶ σπου] Θι] 
γοὶ (πράγματος) ποϊϊοπθπι ΟὉ- 
γνϑυδαίϑιηι 6558 εἰϊσαβ. 



16 ΘΟΥΚΥΑΥΣΠΊΔΟΥ ΠΤ ΓΡΑΦΉ, 8. 

ταύτῃ ἀποκλῃόμενοι, τοῦτο μὲν ἐπέσχον, ὑπόνομον δ᾽ ἐκ 
τῆς πόλεως ὀρύξαντες, καὶ ξυντεκμηράμενοςν ὑπὸ τὸ 
χῶμα, ὑφεῖλκον αὖϑις παρὰ σφᾶς τὸν χοῦν" καὶ ἐλάν- 
ὅανον ἐπιπολὺ τοὺς ἔξω, ὥςτ᾽ ἐπιβάλλοντας ἧσσον ἀνύ- 
τειν, ὑπαγομένου αὐτοῖς κάτωϑεν τοῦ χώματος, καὶ ἱξά- 

ψοντος ἀεὶ ἐπὶ τὸ χενούμενον. 8. δεδιότες δὲ μὴ οὐδ᾽ 
οὕτω δύνωνται ὀλίγρι πρὸς πολλοὺς ἀντέχειν, προςεπεξ- 
εὔρον τόδε" τὸ μὲν μέγα οἰκοδόμημα ἐπαύσαντο ἐργα- 
ξόμενοι τὸ κατὰ τὸ χῶμα, ἔνϑεν δὲ καὶ ἔνϑεν αὐτοῦ ἀο- 
ξάμενοι, ἀπὸ τοῦ βραχέος τείχους ἐκ τοῦ ἐντὸς μηνοει- 
δὲς ἐς τὴν πόλιν προςρῳκοδόμουν, ὅπως, εἰ τὸ μέγα τεῖ- 

χος ἁλίσχοιτο, τοῦτ᾽ ἀντέχοε, καὶ δέοι τοὺς ἐναντίους 

Ἢ ἹῬπόνομον] κεχρυμμένον ὄρυγμα. (1. 40.) -- 9. Ἐυντεχμη- 
ράμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα) διὰ τεημηρίου τινὸς ἐρχόμενοι ὑπὸ τὸ χω- 
μάνιον, (Κασα.) --- 5. Ὑ Ὑπαγομένου] { ΤῈ λμς (λ. 4.) -- 8. 
Οἰκοδόμημα] τὸ τε ἤρορθς (40ὑγ.) 

Ὡς, ᾿ἀποκληόμενοι (5ῖνα ἀπο- 8, Τόδε, Ἐ᾿. τοιάνδε. 
ληιόμ.) ῬΑ]. 1, ναι. Η, (ἴπ αὰο 
ει 8. ἢ 8]. πι81.} Τιϑατ, ΒΟΚΚ. 
Ψψυ]θὸ (θὲ Ηδδοκ,) ἀποχλειόμ. Οἔ, 
ΤΙ ΡΏ945: 

ΦΤοῦτο. , Ἐοτίαϑςθ τούτου [516- 
ὩΓΨῚΠΙ, 81. εἴ δρ. 1) 19 η. (888. 
ΧΙΙΧ, 9.1 βου)θθηάϊ Ὑϑοι ἐδ 
Εβϑεῖ." ΒΤ ΕΡΗ͂, Νοη. Υἱα. δἀ- 
χοῦ. δά ὙΠ, 88. 

᾿Επέσχον. Ῥαὶ. Ιι, Ψαι. Εἰ. ἔπα- 
ὄχον, ᾳιιοα Ν᾽ 411] Δηλ ατιοαιιθ, τὰ 
φμΐάεπι ἐμίοχγιιε Τπτουργθίδ᾽ αι η], 
1 ν ΘἾ556 ῬΥΟΒΡΑΡΙ]α οδί, Δα ν]ὰ, 
δα ΝΙΙ, 88. 

Καὶ ξυντεκμ. -- χοῦν καί οἠϊ. Ἐ', 
. Τὸ χῶμα. Τὸ οι. ΑΥ. ΟἸγ, 
Πδη. 

ἱγφεΐλκον. ΑΥ. ὑφεῖλον. ΔῈ νἱᾶ, 
ΠΝ Ι, 168. Ὠ1ο (855, υΧΥῚ, 4. 

Παρά. Βερ. περί. 
᾿ΕἘπιβάλλουτας. ΟΥ. ἐπιβαλ- 

λοντες. 
᾿ἀνύτειν. 655. ΟἹ. βορ. οοά. 

Βδβ. [ιϑυγ, νὰ, δὰ 
οδΡ. Ργϑεοο. 
ἹὙπαγομένου. Ε'. ὑπογομένους. 
Αὐτοῖς. Ε. οοα. νεῖ. ϑίερ)ι. 

εὐϑύς. 

ἀνύττειν. 

᾿ῬἘργαξόμενοι. ΟἸΥ. τὸ κατὰ τὸ 
σῶμα (χῶμα) ἐργαξ. 

Αὐτοῦ οπι. Ἀθοσ. οὲ Οὐ. »δοα 
ῬΘΥΡΘύϑ τη, Ἡετχοάοξ, ΙΝ, 71. ἔν- 
ὲν καὶ ἔνϑεν τοῦ νεκροῦ. " 
ὙγΑ538. Ῥοϑὶ ἀρξάμ, οοἸ]οοαῖ Ἐ᾿. 

᾿Αρξάμενοι. Οοπιηῖα πο ᾿Ϊς, 
Ξρὰ ροβὶ αὐτοῦ οἷ τείχους Ροβιιξ 
Ηβδοῖ.,, Ρυούϑβιιβ οὴῖ, ΒΕΚΚ, ΟΣ. 
ποῖ. 

᾿2πό. Ἑ. καὶ ἀπό. 

Ἔκ τοῦ ἐντός. Ηαθδε 5ὶ βϑιιρϑῦ- 
νδοδηθα ἱπᾶϊοθ5, νἱᾶ. [,0Ρ». δῇ 
ϑόρῆ. Αἱ. Ρ. 884. οἵ ἴάπὶ βιιρσα 
ΤΥ 188ι 
᾿Μηνοειδές. Ἐν μονοειδές. 
Ἐς τὴν πόλιν ροξὶ μηνοειδὲς 

ΟΟἸΪΟΟΑΥΣ ἐιισδοσιιπὶ (ὑδ55. Αἰιρ, 
ῬΑ]. Τζονδι Ἡ  ἘρΡδ. (ν ΘΕῈ. 
9... ὔν Ἐν ΑΥς Ομ δι, 
ΑἸΔ, ΕἸοτ. Βᾶς. ϑίβθρῃ. 1. ϑδαοκ. 
ΒΕΚΚ, Ψα]ρο δηΐθ μην. Ἰθρίζιτ, 

Προςῳκοδόμουν. ωϑγ. ΕἸ. πηι. 
ΑΥ. ΟἾγ. ἐρρποῦ, 

᾿Αντέχοι. 8. (6.) ἀνέχαι. 
ῬΑ]. 1. γκν. ἃ ἂν ἕμα ἴπ ῬΑ], γϑο. 
πιϑι. ἀντ᾽ ἔχοι. ΟΥ, ἀνέχει. 

8 

10 
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αὖϑις πρὸς αὐτὸ χοῦν, καὶ προχωροῦντας εἴσω διπλά- 
διόν τε πόνον ἔχειν, καὶ ἐν ἀμφιβόλῳ μᾶλλον γίγνεσϑαι. 
4. ἅμα δὲ τῇ χώσει καὶ μηχανὰς προςῆγον τῇ πόλει οἵ 

Πελοποννήσιοι" μίαν μὲν, ἣ τοῦ μεγάλου οἰκοδομήμα- 

τος, κατὰ τὸ χῶμα προςαχϑεῖσοα, ἐπὶ μέγα τε κατέσδεισε, 

καὶ τοὺς Πλαταιέας ἐφόβησεν: ἄλλας δὲ ἄλλῃ τοῦ τεί- 
χους, ἃς βρόχους τε περιβάλλοντες ἀνέκλων οἱ Πλαταιῆς, 
καὶ δοκοὺς μεγάλας ἀρτήσαντες ἁλύσεσι μακραῖς σιδη- 
ραῖς ἀπὸ τῆς τομῆς ἑκατέρωθεν, ἀπὸ κεραιῶν δύο ἐπι- 
κεχλιμένων καὶ ὑπερτεινουσῶν ὑπὲρ τοῦ τείχους, ἀνελ- 
κύσαντες ἐγκαρσίας, ὁπότε προςπεσεῖσθαί πὴ μέλλοι ἣ 
μηχανὴ, ἀφίεσαν τὴν δοκὸν χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι, καὶ 

1. Χοῦν] ἀπὸ γχυτῆς γῆς τεῖχος ποιεῖν. (2: 40γ.) Ξ. ΤΕ; 
ἀμφιβόλῳ μᾶλλον γίγνεσθαι) ἀντὶ τοῦ ἑχατέρωϑεν βάλλεσϑαι (λ. 
“41ὑγ.) --- [Μᾶλλον γίγνεσθαι) τοὺς ἐναντίους δηλονότι. (λ. 40υγ.) -- 
4, Μίαν μέν] μηχανήν. (λ..4ὑγ.}) --- Τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος] 
τῶν Πλαταιέων δηλονότι. (2. 40γ.}) --- 5. Κατέσεισε] τὸ τεῖχος δη- 
λονότι. (λ. 40γ.) --- 6. ἄλλας δέ] μηχανὰς δηλονότι. (λ. “0γ.) ---- 
Τοῦ τείχους) προςέφερον. (2. 4ὑγ.) --- -:. Ἃς βρόχους τε --Ἶ ση- 
μείωσαι τὴν σύνταξιν, ἃς βοόχοι περιβάλλοντες. - [(λ. ζαασ. πο) 
-- ἘἘ “Βρόχους] σχοινία. (Κασσ. 40γ.) -- 10. Ὑπερτεινουσῶν] 
ὑψουμένων. {1 “Αὐγ. ) - 11. Ἧ μηχανή] τῶν Πελοπογνηαίων δη- 
λονότι. 

Πρός. ΟἹ. πάλιν πρὸς. ἘΠῚ αἱ- 
οἰζοσ βᾶηθ ποὴ βοἷτπὶ πόλιν αὖ- 
ϑις, 568 οἰίαηι αὖϑις πάλιν. 

ΟΥΙ, 1. Ὁ. 992. ΟΥπι Πλαταιῇς 
νεὶ Πλαταιεῖς. Ο, Ῥα]. 1ὲ. Ν ὲ. Η. 
Β. πι. Πλαταιῆς. ϑρὰ πο]ὶ οἱ- 

.“Χοῦν. Τηδϑρῖθ νυ]σὸ Ρυι πο. 
Ῥοϑβί ἢ, ν. σοϊ])οραῖιγ, ψαοά οὶ 
ΒΘΕΚ, ἴῃ σοπιητα πη αν] 1115. 

Προχωροῦντας. Ἰαυγ. προς- 
χωρ. 
Ἐν ἀμφιβόλῳ. σ, ἀναμφιβό- 

λω, ἔ 5. ἃ αἱ]. ΠΊΔΤΙ. 
4 Καὶ μηχανάς. Καί ἀ6. ΑἸ]ἃ, 

ΕἸοΥ. : 
Τῇ πόλει οἱ Πελοπονν. Τιϑυγ, 

Ἐ, τὰ. Αὐ, Οἢγ, θη. οὗ Πελο- 
πονν. τῇ πὸ 

“Μίαν. Ο. 
οροδυμόνομν. ΨΌΙΡο νἱγρι- 

14 Ῥοβὲ ἢ. ν. οἠ}.,) 41186 8ι18 οἷν 
ΒοκΚκ. οὐΐδπι Ροβὲ προςαχϑεῖσα 
ΔΡΙ οἱθη 8. αὐ σὰπὶ Ηδδοκ. Ὠὶς 
δἀάρηαα οτϑῖ, 

Πλαταιέας. [ματιτ. Ηδδοκ, ΒΟΚΚΕ. 

ΥαΥ6 ατ86 Μαίίη, Οτ. ὃ. 82. ἃ. 
δάποί. 4. πιοημ. 

“Περιβάλλοντες. Π)8η. παρα- 
βάλλ. Δπῖρα βρόχοι Ἰερῖϑς6 νϊαο- 
ἰῸΣ 5680], ντ]σ, 

Πλαταιῆς Υυΐϑιι5 Ῥα]. Ο, Η, 
Β. ΒΕΚΚ, ρτο Πλαταιῇς νοΕ] Πλα- 
ταιεῖς. 
Μεγάλας. Οτ. μεγάλους. 
᾿Δρτήσαντες. Ἐ,. ἀρτύσαντες. 
᾿Ἐγκαρσίας (455. Αττρ. ΟἹ. ῬΑ]. 

τ, Νὰ. Βδρ, οοἂ, Β45. 1, διιγ. 
νιίμᾶ,. Μοβαι. Αὐ. Οἢγ. 1). 
γαδυρ, ϑδἴθρῃ, 411. ἤδεαοκ. Βεκκ. 
ψαϊρο ἐγκαρσίως. Οἵ. ποῖ. Ὠ8 
Ῥασσ, ἴδοοὶ ( 81}. 

Πή. Οτ. πι. σ. Οἢγ. Ώδῃ. 
ποι. 

Χαλαραῖς. ΟΥ, χαλεραῖς. γογ- 
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οὐ διὰ χειρὸς ἔχοντες" ἡ δὲ, δύμῃ ἐμπίπτουσα, ἀπεκαύ- 147. 
λιξε τὸ προέχον τῆς ἐμβολῆς. 

ΘΟΥΚΥΖΔΙΖΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ  Β. 

(Πελοποννήσιοι τὴν πόλιν ἐπιφλέξαε μάτην πειρῶνται.) 

οὕ. Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι, ὡς αἵ τε μη- 
χαναὶ οὐδὲν ὠφέλουν, καὶ τῷ χώματι τὸ ἀντιτείχισμα 
ἐγίγνετο, νομίσαντες ἄπορον εἶναι ἀπὸ τῶν παρόντων 5 
δεινῶν ἑλεῖν τὴν πόλιν, πρὸς τὴν περιτείχισιν παρε- 
δχευάξοντο. 2. πρότερον δὲ πυρὺ ἔδοξεν αὐτοῖς πειρᾶ- 

ὅαι, εἰ δύναιντο, πνεύματος γενομένου, ἐπιφλέξαι τὴν 
πόλιν, οὖσαν οὐ μεγάλην" 
ψόουν, εἴ πῶς σφίσιν ἄνευ δαπάνης καὶ πολιορκίας 10 

πᾶσαν γὰρ δὴ ἰδέαν ἐπε- 

προςαχϑείη. 8. φοροῦντες δὲ ὕλης φαχέλλους, παρέβαλ- 

ΣΙ ̓ ἀπεχκαύλιξε τὸ προέχον] ἀπέτεμε τὸ ἄκρον. (Κασσ.) --- 9. 
τὸ ἘΡΕΚῚ τὸ προβεβλημένον. (1. 40γ.) 

9. Πᾶσαν γὰρ δὴ ἰδέαν] ἐπινοίας δηλονότι. (1. 4γ.) -- 
11. ἡ ανιουλὴ φορτία. (Κασσ. 4γ.) Φάκελος, δεσμὸς, φορτίον, 

"9 χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι αἰϊτοῦ 
ῬΓΟΌΟΡ. Ρ. 198. 
Ἔχοντες. 46. ΑΥ. 
Ῥύμῃ. ΑΥτ. ῥώμῃ. ,.Ἐιχϑίας οἱ 

8114 Ἰθοιῖο ῥώμῃ, θα ἀθιῃ αι βουῖ- 
Ῥίμγδα αἰνουβίίας δ] οὐΐϑηη οο- 
ΟὐσΥῦ, οἱ χυΐϊάθυι ποθ ΡΥΟΘΟῺ], 
Ῥᾶρ. νἱάο]ίοοῦ 182., 8θα ῥύμῃ 
ἘΓΥΟΡΊ σι ΠΡ Ομ Υ ΥΘΕΪ πιΙ ΘΥ] 1." “ 
ΘΎΕΡΗ. ΟἹ, οᾶρ. 81... ΟὔΚ, 
Τῷ ἐπιφερομένῳ ἄχϑει 5 ειῖ- 
ταπηὶ 814. Ζοη, ῬΒΆνΟΥ., 405 
ἴῃ ἐμβολή μὰς οἱ δὰ ῥγοχίπιδ τὸ- 
ΒΡΊΘΘΥΘ ἴπ δαποῖ, νἱ ἀθΡ πλι5. 

αΑ». ΟΥΧΡΙΙ. Τὸ ἀντιτείχι- 
σμα. Τό οτι. Ἐ,. 

Περιτείχισιν. Ναὶ, Η. παρατεί- 
χισιν, ἴῃ Η, 58. ν. 8]. πιδῃ. γρ. 
στερί. 

2. Πειρᾶσαι. υ]ρο πειράσαι. 
ἈΑσοθπίιπι οἰπὶ ΒΕΚΚ. σουγοχὶ- 
Μλ115: νοΥριπὶ πειράζειν ΘΏΪΠῚ 
Ἰσηῃογαὶ Τ τιο., σπου ἢ ΟἿ 60 
ΑἸΟΣ βουϊρίουοβ. Οἵ. Βαίτηι. [πὰ 
νΘΥΡ. δηοιηπι. ἴῃ ΟΥ̓, πιδχ. [6 η] 
νἱ απ γϑαξ ο, 95, ΙΝ. 121. 128. 
ΥΙΙ, 86. 48. 

«ἰύνωιντο, Τὰν. δύναιτο. π΄. 

Ἐ, φιυΐάοπι δύναιντο; 564 ἀἸ θσιπ 
Ψν ἃ]. ῃ8}. 

Τενομένου. Ταατ. ψΙμᾶ, τ, ΑΥ. 
ΟἸγ. δ. γιγνομένου. 

Οὐ με γάλην. Οὐ οπι. Ἐ,. ΑΥ., 
80 αιιΐα ὩΓ}05 χιοσν Ὠϊᾶσηα ΘΥδῖ, 
56. Θ8Πὶ ΘΟΠΙΒ δ γῸ5. 6586 Ροιο: 
ταηΐ δΡεύᾶσβ. 

ΖΙή οπι. ΑΥ. διδεῖ ΒΝ εἰδέαν. 
Εἴπως. Ἐ.. νἸη4. ἐφ᾽ ᾧ. Γαι. 

ἐφῶ. ΑΥὐν ΟἾγ. 1)81. οηι. πώς. 
8. Φοροῦντες -- χώματος ϑιυϊὰ, 

ἰὴ Φάκελλος, «υἱ οἵ. δέ, 

“Ὑλης φακέλλους. ΑἸ, δὲ 
ὙΠοιη. Μ. πῃ φάκελος Βδρθμὶ φα- 
,κέλους ὕλης ἀγρίας. Οἵ ποι, Οδ6- 
τεσ ἰΐάθπι, ΟἹ]. δὲ Οὐ. φαχέ- 

λουςιιηο 1. αὔῥνίως, αιοα ΟΘο11], 
οἱ Ηβδοκ. τδοδροσιηῦ, Απΐθ 
ΟΘοῖμ!. φακέλλους, ααοα Ῥγδθίου 
1105 ἄϊιος Ἰίρυοβ συ αὶϊ δυΐθ 
Οοε1]. σο] δι], ῬᾺ]. [τι Κι, 1 τ, 
1. δ], ἀσηοβοιπέ, οἵ ἃ Βεκῖς. 
γοβιϊταΐα πὶ δῖ, [ὴ6 Ραυσ, 81]. 
ἰδοοὶ, ϑοσίρίιτα εἰΐχιθ ἀιρῖα 
Υνἱὰ. ποῖ, 
Παρέβαλλον Οδε5. Ατρ, Ῥαὶ. 
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λον ἀπὸ τοῦ χώματος ἐς τὸ μεταξὺ πρῶτον τοῦ τείχους 
καὶ τῆς προςχώσεως. ταχὺ δὲ πλήρους γενομένου διὰ 
πολυχειρίαν, ἐπιπαρένησαν καὶ τῆς ἄλλης πύλεως ὅσον 
ἐδύναντο ἀπὸ τοῦ μετεώρου πλεῖστον ἐπισχεῖν. 4. ἐμ- 

δ βαλόντες δὲ πῦρ ξὺν ϑείῳ καὶ πίσσῃ, ἧἦψαν τὴν ὕλην, 
ι " “ τον ΄ [χ 3 ’ Ρ 2 - 

καὶ ἐγένετο φλὸξ τοσαύτη, ὁόην οὐδείς πῶ ἔς γε ἐκεῖ- 
ψον τὸν χρόνον χειροποίητον εἶδεν. ἤδη γὰρ ἐν ὄρεσιν 
ὕλη, τριφϑεῖσα ὑπ ἀνέμων πρὸς αὑτὴν, ἀπὸ ταὐτομά- 
του πῦρ καὶ φλόγα ἀπὶ αὐτοῦ ἀνῆκδ. ὅ. τοῦτο δὲ μέ- 

10 γα τε ἦν, καὶ τοὺς Πλαταιέας, τἄλλα διαφυγόντας, ἐλα- 
’ Σς ᾽ -" κ᾿ ᾿ Α τϑφιος ᾿ »" 

χίστου ἐδέησε διαφϑεῖραι. ἐντὸς γὰρ πολλοῦ χωρίου τῆς 

πόλεως οὐχ ἦν πελάσαι, πνεῦμά τε δἰ ἐπεγένετο αὐτῇ 
Φ “ ΡῸΡ ἝΝ ; ᾽ μ᾿ Γ 

ἐπίφορον, ὕπερ καὶ ἤλπιξον οἱ ἐναντίοι, οὐκ ἂν διέφυ- 

καὶ τὸ ταῖς κεφαλαῖς φορούμενον, ἤτοι τὸ φασχώλιον. (Κασσ. )- 
9, Ταχὺ δὲ πλήρους γενομένου ) τοῦ διαστήματος. (λ. 4ὐγ. )- 8. 
᾿Επιπαρένησαν] συνῆξαν. (λ. 40γ.) -- 7. “Χειροποίητον) ἔστι γὰρ 
καὶ αὐτόματος. -- Ἤδη γὰρ] πάλαι ποτέ. (λ. 40.) --- 10. Ταλλὰ] 
δεινὰ δηλονότι. (λ. 4ὐγ. ) -- ᾿Ελαχίστου ὀλίγου καιροῦ δηλονότι. 
(2. 4ὐγ.) --- 12. Αὐτῇ] τῇ φλογί. (1. 40γ.) --- 18. διέφυγον] τὸν 
κίνδυνον. (1. 40υγ. 

1:. αι. Βθσ. Τιαατ, Ἑ. ΒΕΚΚ. 4, ᾿Ἐμβαλόντες. Εις ἐςβαλόντες. 
Οιἱδ ἐειηρ οΥδ ρυοχῆγι δου δεϊ ΠΟΗ 
ΤΩΔΘΠΟΡΕΥΘ οΡβίαπε, Ζατιπὶ ΠΪσ 
πιοῖϊο τοὶ 16 γαῖ μηδ χίπη6 ἔθη 6ῃ- 
ἀκα 51}. ψυΐδο (6ι Η880Κ.) παρέβα- 
λον.1).πέλαβον. ΝΜ οι. προςέβα- 
λον. ΑΥ, ΟἸγ. ἤδη. παρενέβαλον. 

Ταχὺ - ἐδύναντο. »»ϑυλάαϑ ἴῃ 
ἐπιπαρένησαν. --- ἴῃ παρένησαν 
δ 6Π] Τιογαῖ, ,504 ρτὸ πόλεως 
μαροὶ ὕλης, πιᾶ]6. Ηἴμπο δυρο 
ΟοΥΐσο, φαοα ποθὴ ἕξοι: Κιιδίο- 
Υιβ."ς ΥΥνΑΘ55, Οἔ, Ζοη. εἰ Ρῇαν, 
ἦῃ ἐπιπαρένησαν. 

Γενομένου. Ἐς γινομένου. 
Πολυχειρίαν. 1). πολύχωρίαν, εἰ 

5. ὦ 686, γπ8η, ἸΝοβιί γα πὶ δθπο- 
50: ῬΟ]]. Οἵ. ποῖ. Οὐχ, διεὰ τὴν 
σ«τολυχειρίαν, 5'οιΐ ΠὨ1οά, Ρ». 610. 
γνεββοὶ. Νραϊ ἐδιηθα αυίϊοιι- 
15 προρββαυίι5. 

ΓΜετεώρου. Ἐ. μεταιώρου. 

Οτ. ἐμβάλλοντες. 

“Ὅσην (855. ΟΥ̓ Τνδπγ. Μοβαα, 
ΑΥὐ, ΟΠγ., οἷ, τῷ νἱϊαθέμσ, Αὐρ. 
ῬΑ]. Ρ]ουσαθ ῬΑΥΤ., Π1. , ἄς τῖς- 
Μιι5 Ἰδοθειν, Ψοσιπη Η. Β. ΑΙα. 
ΕἸον, Β88. ϑίθβρῃ. 1. εἴ, πὶ νῖ846- 
τὰν, Τί. - ἴα ο, Και. ὅσον; ἴῃ Η. 

ἴδηιθη ν 8. ον ἃ]. πιδῃ, 

Αὑτήν. 6655, Δπρ. ΟἹ, ΒΘ(. π|. 
Λε. Οἶν. Αἰά. ΕἸΣ, Β65. αὐτήν. 
Οἵ ῬΑυΥ, αἴβου. βοσὶρῖ. 

᾿᾿πὸ ταὐτομάτου. Ταῦτ, Ἐς 
ἀπὸ τοῦ αὐτομ. Νίτγριϊδηι ποπ 
δηΐθ βαθο γοσαθρι]α, 568 ροβὶ θᾶ 
οΟ]]οσαμὶ τ. οὲ Ἐ. Ῥουῖ. Αἵ 
ορροϑίϊ. {Ὁ} φλὸξ χειροποίητος 
πυρὶ ἀπὸ ταὐτομάτου γενομένῳ. 

5. Εἰ ἄς. Ὠδη. 

“Διέφυγον. Τιϑαγ: Ε΄. διέφυγε, 
ἐπ Ε᾿ ον 5. 8 8]. πιϑῃ. 
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γον. 6. νῦν δὲ καὶ τόδε λέγεται ξυμβῆναι, ὕδωρ ἐξ 
οὐρανοῦ πολὺ καὶ βροντὰς γενομένας σβέσαι τὴν φλόγα, 
καὶ οὕτω παυϑῆναι τὸν κίνδυνον. 

(Οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὴν περιτείχισιν τρέπονται.) 

οἥ. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ καὶ τούτου διήμαρ- 
τον, μέρος μέν τι καταλιπόντες τοῦ στρατοπέδου, περιε- 
τείχιξον τὴν πόλιν κύκλῳ, διελόμενοι κατὰ πόλεις τὸ 
χωρίον. τάφρος δὲ ἐντός τε ἦν καὶ ἔξωϑεν, ἐξ ἧς ἐπλιν- 

᾽ολ.πξ ϑεύσαντο. 2. καὶ ἐπειδὴ πᾶν ἐξείργαστο περὶ ἀρκτού- 
εἰ :Σ εροῦυ ἐπιτολὰς, καταλιπόντες φύλακας τοῦ ἡμίσεος τεί- 
υχϑ΄. χοῦς, (τὸ δὲ ἥμισυ Βοιωτοὶ ἐφύλασσον,) ἀνεχώρησαν τῷ 
τῇ ιγ. στρατῷ, καὶ διελύϑησαν κατὰ πόλεις. 8. Πλαταιῆς δὲ 

Σιπτιμ- παῖδας μὲν καὶ γυναῖκας, καὶ τοὺς πρεσβυτάτους τε, καὶ 
βο. 

μηνός. οη΄. 8. Περὶ ἀρχτούρου ἐπιτολάς] κατὰ τὸν ᾿Οκτώβριον μῆνα. 
(ἢ: “Α40γ.) 

6. Ἐξ οὐρανοῦ ἄδεξεε ἱπ Ε. 
ῬοΥρθύδια ἰγϑαϊς ΒΘΚΙ, 

Βροντάς. 6. βροτάς, ν 5. Ὁ ἃ]. 
ΠΊΔΏ. 

Οὕτω. 6. οὔπω. 

Παυϑῆναι (4955, Τὶ, Καῖ. ἩΗ, 
1). Τιϑιγ, ΜΙ οϑαι. Ασὶ Οἢγ. Ὠδῃ. 
ἴὰυ5. ΒΘΚΚ, ψαϊσο (6ὲ Ηδδοκ.) 
παυσϑῆναι. Υἱὰ, δὰ 1, 81. ᾿ 

σΑρ. ΧΧΥΤ͵]Ι. Χαὶ τούτου. 
(Καί οι. ΟἹ. 1Τι. 

Μέν τι. (855. μα. (6.) νἱπᾶ, 
μέντοι. 

Στρατηπέδου (55. Αυὑ. Ε, 
Ο. Ἐν Τὸ Καϊ, Η. (πὶ πὸ 5. ν. 8]. 
γΏ8}. στρατοῦ,) Οδπι. Οτ. Μοβαιι. 
Ατ. ΟἾγ. Πδη. Ηδβοκ. Β6κκ. Ψὰ]- 
8ο στρατοῦ. Στρατόπεδον οἰϊαπι 
ἂς οχουοῖϊζι., 411 ἴῃ Οδβίσὶς δβί, 
αἰοὶ που βϑί πηι δϑὲ. Οἵ, 1πᾶ. 
νοῦ». Πεῖπᾶθ νυϊρο 56 θοΡδη- 
ἐὰν νοῦρὰ τὸ δὲ λοιπὸν ἀφέντες, 
486 οὐην Ατρ. ΟἹ. 1τ, Ναὶ, Η, 
ἵΜοβαι. Αὐ. ἢν. Πδη. αίθοϊ- 
γηϊ15, Υ]ὰ. δαποῖ, ἔπ Ατὰρ, ἃ πλδι. 

γα, ἴῃ πῖαρ. δα βου ρία ρυδοῖχα 

ἢδοὸ ε'ρῖα: “Κο᾽. Τιαιτ. Ἐ. πιδγρ. 
ϑίθρῃ., 41 δρποβξοιηΐ, πλεῖον 
Ῥτὸ λοιπόν Βαρθηΐῖ. εξεπαϊε 
Ηδδοκ., τἰποὶβ Οἰγοαβουρϑὶξ 
ΒΕΚΚ, ΜΙ. δαἀποΐ. 

“Χωρίον. Ἐ΄. χωρεῖον. 
Ἔξωϑεν. 1. ἔξοϑεν, οἱ ἐξ ἧς 

1Π ΤΔΥΡ. 8]. ΠΊΔΠ. 
9, Περί. Βιορ. (6.) παρά. 
Καταλιπόντες. Μοπ54ιι. 5}}11- 

οἷξ τέ. 
Φύλακας. ΑΥ. ΟἾγ. φνλαχάς. 

Οιἷιοιε5 δοοθπΐις ΒΟΥ πι νοοα- 
ῬυΠοΥαπι απθῖι5 εἰ, ἀοσεοὶ 
ϑομηρὶα, δᾶ Χοϑη, Ουτσ. Υ,, 1, 80. 
Ἡμίσεος. ῬΑ]. ἈδΘρ. Ατ, ΟΠ γ, 

ἡμίσεως. Ἀν νἱά. 1. 1. Ρ. 991. 
8. Πλαταιῆς τιυγϑδιι5 Ο. Η. Β. 

ΒΕΚΚ., παιὰ ἀμθὴθ οἰΐδηι ῬᾺ].. 
Ῥτο νυὶα. Πλαταιῇς νεὶ Πλαται- 
εἴς. ΟΣ. ο. 71. 

ἹΠρεσβυτάτους. 1. πρεσβυτέ- 
ρους, 56 τατοὺυς 5. ν. 684. 1η8 1}, 
δίαιι τέ οπι. ΟἸγ. Ώδη. 

10 
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48, πλῆθος τὸ ἄχρηστον τῶν ἀνθρώπων πρότερον ἐχκεχομι- 
σμένοι ἦσαν ἐς τὰς ᾿Δϑήνας" αὐτοὶ δ᾽ ἐπολιορκοῦντο 
ἐγκαταλελειμμένοι τετρακόσιοι, ᾿4ϑηναίων δὲ ὀγδοήκον- 
τα, γυναῖκες δὲ δέκα καὶ ἑκατὸν σιτοποιοί, 4. τοσοῦτοι 

ἦσαν οἵ ξύμπαντες, ὅτε ἐς τὴν πολιορκίαν καθίσταντο, 
» 2. 5. -» , 7, - » 

καὶ ἄλλος οὐδεὶς ἦν ἐν τῷ τείχει, οὔτε δοῦλος οὔτε 

ἐλεύϑερος. τοιαύτη μὲν ἡ Πλαταιῶν πολιορκία κατε- 
σκευάσϑη. 

(4. ᾿Δϑηναίων ἐπὶ Χαλκιδέας καὶ Βοττιαίους στρατευσάντων ἧσσα 
ἐπὶ Σπαρτώλῳ.) 

οϑ'΄. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους καὶ ἅμα τῇ τῶν Πλα- 
-»" ᾿ ; 3 -» ’, ᾿ ,ὔ ἐκ » 

ταιῶν ἐπιστρατείῳᾳ ᾿4ϑηναῖοι διρχιλίουις ὁπλίταις ξαυτῶν 
κ δ - ’ 4 ’ τὶ Α , κ 

καὶ ἱππεῦσι διακοσίοις ἐστρατευόαν ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς 

ἐπὶ Θράκης καὶ Βοττιαίους, ἀκμάξοντος τοῦ σίτου" 

ἐστρατήγει δὲ Ξενοφῶν ὁ Εὐριπίδου, τρίτος αὐτός. 
κι ἃ » ' 

ο, ἐλϑόντες δὲ ὑπὸ Σπάρτωλον τὴν Βοττικὴν, τὸν σῖτον 

1. ᾿Εκκεκομισμένοε ἦσαν] ἐξήγαγον. (λ. 40γ.) --- 7. Τοιαύτη 
μέν οἱ διελόντες ταύτην τὴν “συγγραφὴν εἰς τριβκαίδεκα, ἐνταῦϑα 
τὸ τέλος τῆς τρίτης ἱστορίας ὥρισαν καὶ ἀρχὴν τῆς τετάρτης. 

οϑ΄. 14. Σπάρτωλον) ἡ Σπάρτωλος προπαροξύνεται. (λ. Κασσ.) 
-- Τὴν Βοττικήν] ὅτι Βοττιαῖοι ἄποικοι ῆακεδόνων. εἰσὶ δὲ ἐν 
τῇ Θράπκῃ; πλησίον Χαλκιδέων. (1. “40γ.) 

ἴἌχρηότον (458. Ατρ. 6]. Ὁ. Ἐ, 
ῬΑ]. 11, αῖ, ἤθρ. (6.) στ. Ὁ. 
Μοβαψιι. Ηδδοϊς, Ββκ. Ψῃ]ρο 
ἀχρεῖον, φυοα 1η (855. ἰπΐ, ν6 18, 
Τοῦ, πη8η. ΘΧΘΥΔΙΠ1, 

᾿Εκκεκομισμένοι. Ἐ΄. ἐκκξκομε- 
σμένοι. Ἡ. ἐκκεκοσμημένοι. Ο. 
ἐκκεκομμένοι, ἐσ 5. ν. 

Τετρακύσιοι. Ο,, (2) ΟΥ̓. τρια- 
χόσιοι, ἴῃ 1110 ἐδηιθη τετρὰ 8. Υ. 
γιυϊρσαΐαπη πὰ ΠῚ ΘΥΤΤ. ν ΘΥ ΠῚ 6556 
αἰδοίπλι5 οχ ΠΠ, 20., ρὶ ΟΟΧΧ. 
αἰπιϊάτυι ἔογο οἰ οῖιης, Απῖθα 
Ῥτοὸ ἐγκαταλελειμμένοι Υ1πα. ἐγκα- 
ταλελειμένοι, 
4, Ἐς τὴν πολιορκίαν. ΟΥ̓. ὁπ, 

τήν. 
Πλαταιῶν Ὁ 855. Ατιρ. Ο. (Ξ6ἃ 

Βὶς οἰχπι ὃ 8, ἂξ δ]. πιδι,) Η, Β6(. 

(6.) Οαπὶ. τπιαυρ. ϑίβθρῃ, Βεκῖς, 
Ἐοδοιησιβ πιοάο ρῥ]ουίψιια πος 
συ ΠΡΥΟΥ ΠῚ ΡΥΟχί τι οΔΡ. 1η1- 
ἰἴΐο. Ψα]ρο (εὲ Ηδδοῖκ.) υαἱγοθῖ- 
46 Πλαταιέων. ΟἿ. δα ο. 2. οἷ 
ο. 6. Ῥδη- ροϑὲ Πλαταιέων Ρεΐ- 
δὶς 5ἰαϊίπι ἐπιστρατείᾳ οπιῖ5518 
νοὶ πολιορκία --- τῶν Πλα- 
΄τοιῶν. 

ακ». ΕΧΧΙΧ, Θέρους. 6. ϑη- 
ρους. 

Τῇ τῶν. Τῶν 6. Ατ. 
Πλαταιῶν. Τὰ. ἰαπτεγθ Πελο» 

ποννησίων. σοπίεοϊ!. Ν1ά, ποῖ. 
“Ἑαυτῶν. Ο. αὐτῶν. 
᾿Εστράτευσαν. Ο. Ἑ. πι. ΑΥ, 

ΟἸγ, ).84η. ἐπεστράτευσαν. Σ 
Τοὺς ἐπὶ Θράκης. Ἐ. οπι. τοὺς 

εὐ ἐπιϑράκης ὀχαταῖ, ΟΕ, οΔΡ. 58. 
ῷ, Σπάρτωλον. [)6 δοσθιῖα πο- 

Ἰουλ. 

μην. 
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Ἐ διέφθειραν Ἐ, ἐδόκει δὲ καὶ προςχωρήσειν ἡ πόλις ὑπό 
τινῶν ἔνδοϑεν πρασσόντων. 2. προςπεμψάντων δὲ ἐς 

᾿Ὄλυνϑον τῶν οὐ ταῦτα βουλομένων, ὁπλῖταί τὸ ἡλϑον. 
καὶ στρατιὰ ἐς. φυλακήν' ἧς ἐπεξελθούσης ἐκ τῆς Σπαρ- 
τώλου, ἐς μάχην καϑίστανται οἱ ᾿Αϑηναῖοι πρὸς αὐτῇ τῇ 
πόλει. 8. καὶ οἵ μὲν ὁπλῖται τῶν Χαλκιδέων καὶ ἐπί- 
χουροί τινες μετ᾽ αὐτῶν νικῶνται ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων, 
καὶ ἀναχωροῦσιν ἐς τὴν Σπάρτωλον" οἱ δὲ ἱππῆς τῶν 
“Χαλκιδέων καὶ ψιλοὶ νικῶσι τοὺς τῶν ᾿ἀϑηναίων ἱππέας 

καὶ ψιλούς. 4. εἶχον δέ τινας οὐ πολλοὺς πελταστὰς ἐκ 
τῆς Κρουσίδος γῆς καλουμένης. ἄρτι δὲ τῆς μάχης γε- 
γενημένης, ἐπιβοηϑοῦσιν ἄλλοι πελτασταὶ ἐκ τῆς ᾿Ολύν- 
ὥου. 5. καὶ οἱ ἐκ τῆς Σπαρτώλου ψιλοὶ ὡς εἶδον, 

1. ἸΠροςχωρήσειν τοῖς ᾿ἀϑηναίοις δηλονότι. --- 8, Τῶν --- βου- 
λομένων] τῶν μὴ ϑελόντων παραδοῦναι δηλονότι. ἡ δὲ "Ολυνθος 
μητρόπολις Χαλκιδέων. --- 8. Καὶ ἀναχωροῦσι] οἱ ᾿ἀϑηναῖοι. 

τλϊηἶθ. ΡΥϑοίου 8010]. νἱᾶ, 1, 2, 
Ρ' 359 

Ζιέφϑειραν. Ὁ. Ἐ᾿ γαῖ. Η. 6. 
οοα, Β85, διέφϑειρον, ποη ἀδἴε- 
ΤΊιι5. 

“Προςχωρήσειν. ὶπαά. προρχω- 
ρήσει. 

8. Προςπεμψάντων (855. Απρ' 
ΑΙ. 6. Ε΄ Ρα]. ναι. Ἡ. Βερ, (6.) 
Οὐ. ἢ). 1. Μοβαιι. Αὐς Οὔτ. 1)4π. 
Ἡδδοῖς. ΒῈΚΚ. Ψψυϊρο προπεμῳ. 
ΟΣ. Ηδβδβοϊ. οἱ ᾿πιρυϊπιὶβ 1)ὶς. δὰ 
ἢ 8: 

Οὐ 6455. ΑἸ. ΟἹ, Ὁ. ῬΑ]. Τε. 
ψαΉ ΘΝ 5 Ἔ 
Τιαιγ. ἘΞ. Μοβαιι. τ. ΑΥ. ΟἾΥ. 
1.δη. Ηβδδοκ. ΒΌκκ. Ψα]ρο μή, 
ῬΘΥρΡϑύδῃ), {Ζι]ρΡ6 αιιοα ποθὴ 51πι- 
ῬΊΤΟΙ ΤΟΥ σ᾽ βἸΠΟΔΥΘῚ φιὶγιοϊεναπ, 
564 δἀάϊϊα ποίϊομθ δὲ φιὲ δγατιὲ 
εἰμδιποάί. 

Ταῦτα. Ὁ δη. τιᾶΥρ. ΕἸΟΥ, ΥὙ]- 
πΔΥ, ταυτᾶ. 
Οπλῖταί τε. Τέ ἄο. ΟἸγ. 

᾿Ἐπεξελθϑούσης. αῖ. Η, Ἀθρ. 
(6.) ἐξελϑ'. 

Οἱ ᾿Αϑηναῖοι Οαε5, (Ατρ. 2) 
ΟΙ. 6. Ἐ. Ῥα]. 1ε. Ναὶ. Ἀδς. (6.) 
ΟΥ. Ὠ. Ταπν. Ε. Ηδδοϊς, ΒΈΚΕ, 
Ὑιυρο ἄδθθϑὲ αὐιϊουῖιιβ, 

Πρός Οκ55. Απρ. ΟἹ. Ο. Ἐ' Ῥα]. 
Τὸ ΘΕ. Πορὶ 0.) ΟΣ ἂχ ες 
Μοβαι. Τιιβ. Ηδδοῖκ. ΒΈΚΚ, [π 
οοἁ. Β85. πρό. 4118 : ἀπὲδ ἰρϑαπι 
μγΐοι. Ψαϊρο ὑπ᾽, Ῥυόρῖου Ἰηϊ- 
ἰὴ ὃ. 2. 

8. ἹἹππῆς Ε. Ῥᾳ]. Β. ΒεΙης, ῥτὸ 
νυ]α. ἱππῆς νε] ἱππεῖς. ΟΥ̓ 1. 1. 
Ρ. 991. οαπὶ ΕΔΥΥ, ἀἰβου, δουρὲ. 
Ῥ. 475. 

Χαλκιδέων. Οοᾶ, νεῖ. ϑδῖερῃ. 
᾿Ολυνϑίων. 

φηλοί. (458. Αἰιρ. ῬΑ]. 1, γαῖ, 
Η. 65. (6.) πιαΐϊθ ψιλῶν. Τὰ 
Βος. πιᾶΥα. γθοῖθ γρ. ψιλοί. 

4, Εἶχον --- καλουμένης. Ηδθα 
ῬΘΥρθύδπι ἱπιθι]θοῖα πη Ρᾶτθη- 
ἐποβίη σοάθρὶὶ δδοκ, 16, ποῖ. 

Κρουσίδος (455. Ατιρ. ΟἹ. ἈΘρ.. 
ΑΥὐ. ϑίθρι. Βυ5. ΒῈκι. ψα]ρο (εὲ 
Ηδδοῖκ.) Κρούσιδος. 

Γεγενημένης. Ε;. Ν1πη8, ΑΥ, ΟἿ, 
γενομένης. ϑθοιι5 ο, 65, οἱ 68. 

10 



ΕΤΟΣ Γ. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. οϑ'΄. 148 
Ϊ 

ϑιαρσήσαντες τοῖς τε προςγιγνομένοις καὶ ὅτι πρότερον 
οὐχ ἡσσῶντο, 

53 Α -» 

ἐπιτίϑενται αὐϑὶις μετὰ τῶν Χαλκι- 

δέων ἱππέων καὶ τῶν προςβοηθϑησάντων τοῖς ᾿4ϑηναίοις. 
καὶ ἀναχωροῦσι πρὸς τὰς δύο τάξεις ἃς κατέλιποι' παρὰ 
τοῖς σκευοφύροις. 6. καὶ ὁπότε μὲν ἐπίοιεν οἱ ᾽4ϑη- 
ναῖοι, ἐνεδίδοσαν, " ἀποχωροῦσι " δὲ ἐνέκειντο, καὶ ἐςη- 

κόντιξζον. οἵ τε ἱππῆς τῶν Χαλκιδέων, προςιππεύοντες 

ἡ δοκοῖ, προςέβαλλον, καὶ οὐχ ἥκιστα φοβήσαντες ἔτρε- 
4οιψαν τοὺς ᾿Δἀϑηναίους, καὶ ἐπεδίωξαν ἐπὶ πολύ. 7. καὶ 

4, Καὶ ἀναχωροῦσι] οἱ ᾿άΑϑηναῖοι. --- 6. ᾿Ἐνεδίδοσαν δέ] ὑπε- 
χώρουν, οἱ Χαλκιδεῖς δηλονότι καὶ οἱ Σπαρτώλιοι. Σ- 8. Ἧι δο- 
κοὶ] καϑ᾽ ὃ μέρος ἐνομίζετο αὐτοῖς συμφέρον. [τὸ δὲ δοκοῖ τρί- 
της συζυγίας. (λ. Κασσ.)})} --- 9. ᾿Επὶ πολύ] διάστημα δηλονότι. 

ὐ (λ. 40γ.) 

5. Προςγιγνομένοις. ΜοἌαα. 
σιρογιγν. Τῃ πὶ. ΑΥ. ΟἾγ, Π 8. 
χηδΥρ. ϑΊΘΡΗ, ἐπιγιγν. ἶ 

Πρότερον. οξαι. 81. πρό- 
τεροι. 
Ἡσσῶντο Απᾷ. Οἱ. Ἐ, Τί, αι. 

Η. Βες. (6.) στ. Ὠ.1. Ατ. Ψὰ]- 
8ο ἥσσηντο. 1Ππἀ ΒΕΚΚ. τϑοθρῖξ, 
Μοβχα. Παη. ἥσσοντο. ῬΙτι5- 
{αδηιρ θυ θοὶπι ἃΡ 1155] ππτιπὶ εϑν 
4αδησιαπι οἐΐαπι 1 ρου θοΐτηα 
Ἰοσυτη μαρεί, α. ἘΚυϊρ. 46 Απὲ, 
ἈΔΆΡ, Ρ. 48. 

Τῶν Χαλκ. Τῶν ἀ6. ΑΥ. 
Τῶν προςβοηϑησάντων. Τῶν 

5.ν. 8]. πϊαπ. Η., οὔ. γαῖ. ΟΥ. 
ῬΥο ἴρβο προςβοηϑησάντων Ὁ. 
προςβοησάντων. 

Καὶ ἀναχωροῦσι. αὐπὶ Βτ6- 
ἀοννίο δηπΐθ παθο σο]οὴ ΡΥῸ Ριη- 
οἷο σο]]οσανὶὶ ΒΒΚΚ, γ]1ά. δ6- 
ποῖ, Αἀ ἄναχωρ. Η. 5. ν΄. 8]. 
Τῆ8γ.. γρ. ἄπο. 

6. Οἱ ᾿“ϑηναῖοι. 
ΟἸγ, )δῃ. 
᾿ἀποχωροῦσι. ..ϑο πο] απῖο5 νἱ- 

ἀογὶ ροββοῖ Ἰορίθββθ ὑποχωροῦσι 
(ᾳφιιοὰ πιαρὶα ργορτίβ αιιαὴι ἀπο- 
χωρ. αἀϊοίτιγ ἀ6 115. αὶ ρϑμ]α- 
τῖπι 56 βιυ αποιπὶ, δηΐθαιιδηι διὰ- 
ϑ8ηι δυσὶρδηΐ,}) τϊϑὶ ΠΆΙΣ ΘΠΊῖι8 
ἐνεδίδοσαν, «ιοα 5αἰ18 δρίθ 1110 

Οἱ οι. Ἂν; 

δχρουὶ νἰἀδειν,’ ΘΤΈΡΗ, Ψδΐ. 
Η. ἀναχωροῦσι (ἴὰ Η. 5. ν. 84]. 

τηᾶη. γ0. ἀπό), αποάᾶ ευἰΐφαθ 
ἃρῖτιι5 6ϑὶ, δὲ βχβίδξ 1 Ἰοοὶβ δἱα 
τα] πΐ5 117, 97. ΤΥ, 32. 11,79. 
Εϊθηΐπι ἀναχωρεῖν ΡΥΟΡΥ. ναϊδξ 
{τι ἴρ80 ῥχοθίϊο ρϑάθπι το εγσγθ, 56 
γϑροίρεγθ, ἀποχωρεῖν εἰς ρῥγοοίϊο 
αἰϊἰδοεάίογο, ργοθίϊο υἱέϊ τϑοθαδ- 
χε. Ουμηι ἰδαιθη ἄναχ. 81 Β15 
πη ῬΥΟΧΙΠ15 δαβιδ, ἰθυίζμι 11-- 
ἔΕΥΥΘ ΠΟ] 1 ΠΊ115. 

᾿Ἐρηκόντιξζον. ΟΥ. ἐξηκόντ. 
Ἱππῆς Ὁ. Ῥα]. Β. ΒεΕΚΚ. ΟΕ, 

...3. 
“Ζοκοῖ. Οοα. Β45. δοκοίη. οΧ 

Θηθηα, δοκοῖ. Οὗ. 1. 1. Ρ. 998. 
Ἐ. δοκῇ. ῬΑ]. συ. Ὁ. 1. Ε.. δοκεῖ. 

Προςέβαλλον Οα55. Ατιρ. Ο. 
Τα οὕ πῦ. ΕἸ. Ὁρυ. ΒΠΒΒ, ΟὟ 
Μοβαα. Ηδδοκ. ΒΚ, Προςέβα- 
λον ΟἹ. Ε΄ ΑἸτουτιί απ δἰΐϑτη Β 69. 
(6.) Προςεςέβαλον Ὦ. 1. Ἐςέβα- 
λον Ἐ. Ψα]σο ἐςέβαλλον, ᾳιοά 
ἀ6 δαιι]ιι5 μα 065 5: π}1}}} 1 ἰΟοῸ 
οαΡ. 100. 

Ἔτρεψαν τοὺς ᾿4ϑηναίους. τι. 
ΑΥὐ, ΟἸχ, Π8ῃ, τοὺς ᾿άϑην. ἔτρε- 

ὧν. 
Ἐπεδίωξαν. Ἐ. τι. Ατ. Οἰχ, 

ἐδίωξαν. 
ἘἘπὶ πολύ. '᾽Επί οτα. Ὁ. 
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οἵ μὲν ᾿ἀϑηναῖοι ἐς τὴν Ποτίδαιαν καταφεύγουσι, καὶ 
ὕστερον τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους χομισάμενοι, ἐς τὰς 
᾿ϑήνας ἀναχωροῦσι τῷ περιόντι τοῦ στρατοῦ" ἀπέϑα- 
ψον δὲ αὐτῶν τριάκοντα καὶ τετρακόσιοι καὶ οἵ στρατη- 

, [4 ῳ ᾿ -“ " . “ -᾿ 
γοὶ πάντες. οἱ δὲ Χαλκιδῆς καὶ οἵ Βοττιαῖοι τροπαῖόν ὅ 

τε ἔστησαν, καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς αὑτῶν ἀνελόμενοι, 
διελύϑησαν κατὰ πόλειρ. 

(8. ᾿ἡμπρακιωτῶν καὶ ὁμόρων τινῶν φύλων καὶ Κνήμου “ακεδαι- 
μονίου κατὰ γῆν στρατεία ἐπὶ ᾿ἀκαρνανίαν. π΄ --- πβ΄. Αἰτίαι 

τῆς στρατείας, ἀριϑμὸς τῶν στρατευομένων, πορεία ἐς Στρά- 
τον.) 

ἐν τῷ π΄. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους, οὐ πολλῷ ὕστερον τού- 
βρ. τῶν, ᾿“μπρακιῶται καὶ Χάονες, βουλόμενοι ᾿Δκαρνανίαν 

μηνί. πᾶσαν καταστρέψασθαι καὶ ᾿Αθηναίων ἀποστῆσαι, πεί- 10 

ἅουσι Δακεδαιμονίους ναυτικὸν παρασχευάσασϑαι ἐκ 

τῆς ξυμμαχίδος, καὶ ὁπλίτας χιλίους πέμψαι ἐς ᾿άχαρνα- 

νίαν, λέγοντες ὅτι, ἢν ναυσὶ καὶ πεξῷ ἅμα μετὰ σφῶν 

6, ᾿ἀνελόμενοι ἀναλαβύντε ς. (Κασσ.) --- 7. Διελυϑῆσαν κατὰ 
ἈΠ ΠΟῚ ἕκαστος ἦλϑεν εἰς τὴν οἰκείαν πόλιν. 

10. Καταστρέψασϑαι) ἀφανίσαι. (λ. 4ὐγι) --- 11. Ἐκ τῆς 
ξυ νη δ 00] γῆς δηλονότι. (λ. 4γ.) 

7. τὰς ϑήνας. Τὰς οτ, ἢ. 1. Ού΄. Αὐ, ΟἸγ. Τα, αὐτῶν. ΟΕ, 

Πάντες Οα55.Δτπρ. ΟἹ. Ἐ΄, ῬΑ]. ἐτον, σαν ες. 
1, Και. Η. ΒΘρ. (6.) οὐ. Βα5. ΟΡ». ΤΧΧΧ. ᾿Αμπρακιῶται. Ώ). ἘΞ Μοβαα. τι. τ. ΟἾγ, Ηδδοῖ, Ἀεβ. ᾿Δμβρακιῶται. Η. ᾿άμβρα- ῬΟΚΙ, Ἐκ ΟΥ. Ηϊΐάβο πάντες, ὄ 6 πεὶ 8.1. 9. νυ. 141. 
Τα κοσι ὄντες οἱἷΐδί. Ψψα]5ο αἰδθαζαφεων τ β λ ἅπαντες. ἐδ , 

ἄσαν. Ο. Ἐ΄ Ταυγ, Ε΄. πὶ. ΑΥ, 
“Χαλκιδῆς Ο. Ῥα]. Η. Β. ΒεκΚΚ, δ᾽ τῶν δ ῥεῖα τον. ἐυλρμα ένα 

ῬΥΟ νι]ρ. Χαλκιδῆς γν61 Χαλκι"- 
δεῖς. οἵ, ἱππῆς 8. 8. Παρασκευάσασϑαι. Τιαιγ. Εἰ. 

Οἱ Βοττιαῖοι. Οἱου,. Τυδὰγ. ΒΕ. 11. Αὐς Ομγ, Π8ῃ. τὲ παραῦσχευ- 
σαι. Τ έτος. τδῃ. 1ηξ, γοΥδ. βοχὶ- 

εν οὐ τε. Τέ ἄς, Οτ. Ατ, Ρέαπι οσαὶ ἴῃ (8885, 

Τοὺς νεκροὺς τοὺς. ΑἸτουαηι Ἐς. ψαι. ἙΕ. Ψιηά, ΠΙ. ΑΥ. ΟἸχν 

τούς οπι. Ε. Ε, [ναὰτ, Ε. Αγ. ΟἸχ. ἐπ᾽. 
1 δη, Ἤν. Ὦ. εἰ. 

Αὐτῶν. Οα86. Ατρ. ΟἹ. Ραϊ. 6. Σφῶν. Ο. αὐτῶν. 
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ἔλϑωσιν, ἀδυνάτων ὄντων ξυμβοηϑεῖν τῶν ἀπὸ ϑαλάσ- 
σης ᾿άἀκαρνάνων, ῥᾳδίως ὧν ᾿ἀχαρνανίαν σχόντες, καὶ 
τῆς Ζακύνϑου καὶ Κεφαλληνίας κρατήσουσι, καὶ ὁ περί- 
πλους οὐκ ἔτι ἔσοιτο ᾿Αϑηναίοις ὅμοιος περὶ Πελοπόν- 

δ νηδον᾿ ἐλπίδα δ᾽ εἶναι καὶ Ναύπακτον λαβεῖν. 9. οἵ 
δὲ ““ακεδαιμόνιοι, πεισϑέντες, Κνῆμον μὲν, ναύαρχον ἔτι 

ὄντα, καὶ τοὺς ὁπλίτας ἐπὶ ναυσὶν ὀλίγαις εὐϑὺς πέω- 
πουσι" τῷ δὲ ναυτικῷ περιήγγειλαν παρασκευασαμένῳ 
ὡς τάχιστα πλεῖν ἐς Λευκάδα. 8. ἦσαν δὲ Κορίνθιοι, 

[0 ξυμπροθϑυμούμενοι μάλιστα τοῖς ᾿Δμπρακιώταις, ἀποί- 
χοις οὖσι. καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν ἔκ τε Κορίνϑου καὶ Σι- 
κυῶνος καὶ τῶν ταύτῃ χωρίων ἐν παρασκευῇ ἦν" τὸ δ᾽ 

8. Περιήγγειλαν] πανταχοῦ ἐμήνυσαν. (1. 4ὖγ.) ---- 10. ᾿4ποί- 
κοις οὐσι] τῆς Κορίνϑου δηλονότι. 

ἐξυμβοηϑεῖν. Ο. Ἐ, βοηϑεῖν. 
“ΘΟ ταν δἐΐαηι βοηϑεῖν. 564 11- 
1πὰ φοπιροπίτιηι ξυμβοηϑεῖν ἴῃ 
811Π15 φιιοατιθ Ἰοοἷ5 αυϑίϑὶ, δὲ σαϊ- 
ἄδην ρᾶρίπα οἰΐαπιὶ ΡΥΟΧΙπιθ 56- 
αιθηΐθ [ο. 81.} εἴ Ρ. 1838. [ο. 83.] 
οἱ ξυμβοήϑειαν 6565 ρ. 182. [ο. 
ϑθ6.,. Ἰ ΒΤΉ,ΡΗ. 

᾿“πὸ θαλάσσης. Μα16 ποππι]- 
1ἰ ἄπο Ξουϊομπ τι 6558 οοῃΐθοθ- 
χιιηῖ, 1, ῃοΣ,. 

ἹῬᾳδίως ἄν. "άν οπι. Τιαιγ, Εἰ. 
τη. Αὐ, Οἷγν, θδη. Αἱ νἱὰ, 1ηξγα 
ὃ. 8: ἜἾ ΣΟ Ἰ  Ῥυ Ρου: 

Ζακύνθου. Ἐ. Β. Ζακίνϑου. 
Καὶ Κεφαλληνίας. ΟΥ. Μοκαα, 

καὶ τῆς Κεφαληνίας. ϑ΄ταρ]οχ δα 
ἀΌΡΙΘΧ 1 ἴῃ ποιηΐηθ Πυΐϊι5 1 511- 
146 ροπεπάιιηι 5[:, νἱᾶ, 1. 9. Ρ. 
167. ὡς ᾿ 

Κρατήσουσι. (455. ΑἸ. Ἡ. 
Βορ. (0.) Μοβαιι. κρατήσωσι. 
1τα οἰΐαηι οού, Βὰβ, ἃ ΡΥ. πιῆ.» 
βθἀ σον, πρατήσαιεν. Ργοχίπια 
546 δά ἐλπίδα οὐ. Ὠ.., 568 ἴῃ 
8 8’. 8]. Ὑπ8, ΘῈΡΡ]. 
ὍΟμοιος. ,,Ἐογίαθ56 16ρ. ὁμοί- 

ὡς.“ Βοκκ, 
᾿Ελπίδα. Ἐ;. ΑΥτ. Οἢγ. ἐλπίδας. 

»» Ἱα, Ψ1ΠΠ, 48, οἱ Τὰ.“ νν Α 88. 

Τημογαά, ΠᾺΡ 11. 

᾿Ελπίδα δ᾽ εἶναι Πια}065 εἰΐαπι ΤΠ, 
81. Ῥυποῖίππι, φιιοα ν]σὸ ργδο- 
οοαϊς. Ηδδοῖς, ΡΥΪπηι5 σογγοχίξ, 

«Δαβεῖν. (. ἑλεῖν, οἱ ᾿πτεΥρυ, 
2. Νιαύαρχον ἔτι. ΟΥ. ἔτι ναύ- 

αρχον. 
«Ναυσίν. (δ55. Ατιρ΄. πι816 νηυ- 

σίν. 
Παρασκευασαμένῳ. Ο. παρα- 

σκευασαμένη, ἢ ἀοὶπ 6 πα αταμα 
ἴῃ ὦ. ΟΥ. παρασκευασμένῳ. Ατρ. 
ναι. Η. πᾶσ. ΕἸΟΥ, Ν]ηαγ. πα- 
ρεσκευασμένῳ, 564 ἴπ Ατιρ', Π1811. 
Υγ60. ΘΟΥΥ. τὰ 1 νι], Εδρ, ἐδϑίθ 
ΠΕ, παρεσχευασμένως, ἀοϊπᾶθ 
σα ἴῃ ποθ ἄδϊθέιηι. (868 εχ 6. 
παρασκευασμένω αἴΐετι 6411.) 
Ὡς τάχιστα ἴῃ πιδΥρ. ρΡοῃϊξ 

Θρ. (6.) 
8. Ξυμπροϑυμούμενοι. Ο. ξυμ- 

προϑύμενοι, οὔ 8. ν.,) 5ΒΘοιπαιη 
1) Κ. αηγθη Ἀθρ, ξυμπροϑέμενοε, 
δίοιις Π,, ὉΔΡῚ 5. νν 8]. π181}. γ0. 
προϑυμούμ. Μοχ ΒΕΚΚ. ἴῃ πιίμμ. 
ΘΧΘΙΡ]], οὐτα αν, οὖσιν (οἴ ν 
ΘΡἢ6]ς,) δοάθυγαιιθ ποο ἰηἔγα 
περιέμενεν οἴ ῬΑ]. Η, 

Τῶν ταύτῃ. ΕΑ. τῶν ἄλλων, ἰπ 
ΤηδΥρ. γρ. ταύτῃ. 

Χωρίων. ἘΝ. χωρίον. 

Κ 
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ἐκ Δευκάδος καὶ ᾿ἀνακτορίου ᾿Δμπρακίας πρότερον 
ἀφικόμενον ἐν Δευκάδι περίξενε. 4. Κνῆμος δὲ καὶ 

“ 7 5 -“ , ἶν » 2 ν .ἊΒ , 

οὗ μὲτ αὐτοῦ χίλιοι ὁπλῖται, ἐπειδὴ ἐπεραιώϑησαν λα- 

ϑύντες Φορμίωνα, ὃς ἦρχε τῶν εἴκοσι νεῶν τῶν ᾿᾽4ττι- 
κῶν, αἱ περὶ ΝΝαύπακτον ἐφρούρουν, εὐϑὺς παρεσχευά- 5 
ζοντο τὴν κατὰ γὴν στρατείαν. ὅδ. καὶ αὐτῷ παρῆσαν 

Ἑλλήνων μὲν ᾿Αμπρακιῶται καὶ Λευκάδιοι καὶ ᾿άνακτό- 
ριον, καὶ οὗς αὐτὸς ἔχων ἦλθε, χίλιοι Πελοποννησίων" 

, κ᾿ γ᾿ ’ Ε] , - ς - 

βάρβαροι δὲ Χαάυνες χίλιον, ἀβασίλευτοι, ὧν ἡγοῦντο 

ἐπετησίῳ προστασίᾳ ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ γένους Φώτιος καὶ 
, "“ " , Ἀ Α γ κ 

Νικάνωρ. ἐστρατεύοντο δὲ μετὰ Χαύνων καὶ Θεσπρω- 
τοὶ ἀβασίλευτοι, 6. ΜΜολοσσοὺς δὲ ἢγε καὶ ᾿Δτιντῶνας 150. 

Ἁ 
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6. Καὶ αὐτῷ] τῷ Κνήμῳ. (. 4ὐγ.}) - 9. ᾿4βασίλευτοι) μὴ 
ψομίξοντες ἔχειν βασιλεῖς, ἀλλὰ μόνον ἡγεμόνας καὶ ἄρχοντας. 

“Μευκάδι. Ο. Δευπκάσι, 
Περιέμενε. Ε- περιέμεινξ. 
4. ᾿Δτετικῶν. Ἑ.. ναυτικῶν. 
“Στρατείαν. Ῥα]. στρατιάν. 
5. Αὐτῷ. ἔμαιιγ. Ἐς αὐτῶν. 
Ἑλλήνων μέν. ἢϊέν 5. ν. Θαᾷ, 

τηδη. παροὺ Η,, οὔ, Ναΐ. 
Καὶ Πευκάδιεοι καὶ ᾿ἀνακτόριοι. 

τ. Τιδιν. Εἰς ον ΑΥ. ΟἾγ. 1) 6. 
καὶ ᾿ἀνακτόρ. καὶ Δευκαδ. ΑΥ νιι}- 
8815 ογὰο δαξιῖν οδ80. 9. 
Ἔχων ἤλϑε. ΑΥ. Οὔτ. Πδπ. ἦλ- 

ἅδεν ἔχων. «».Ὁ]Ἱασοῖ οοἸ]οσαῖῖο μο- 
πού οοαα, ἦλϑεν ἔχων. δῖο 
ΨΠΙ. 838. ναῦς ἃς ἦλϑεν ἔχον. ( 
ΟΟΥΤῚ.. 815 γρήματα ἃ ἢλϑεν 
ἔχων 1, 9. οἴ, ΝΙΠ. 8. Αὐ ποὴ 
Βομὶ Ξληξ 11 οοαά., 1η1ο σοΥτιῖ- 
Ῥεββίηι, ΨΙὰ, ἀ8 ΑΥδ, οΥἶξ. οΔρΡ. 
ΑΔ 

᾿Ἐπετησίῳ. Ψυϊσο ἐπ᾽ ἐτησίῳ. 
(ομλιηοῖθ Ἰορὶ ἐπδοὶς ϑέδρῃ., οἱ 
1ϊα, δὶ (Δ1Π1ΠΠ ἐγ ρου Εἰς 465 Πᾶ- 
ῬΕΥῚ ρΡοίαβί, Ρ]ουῖσιιθ Ῥαστ., φιοά 
οὐπὶ Τ5. Υδοθρὶξ Ηδδοκ, Ὀῖο 
(455. ΓΙ, 9, προστατείαις ἐπετη- 
«ἔν χρώμενοι. α]ρ. δευνανὶξ 

6ΚκΚ. 
Προστασίᾳ. ΤιδυΥ, εἰ ξογίαββθ 

Ε΄ οὐ Ἰλίομθ (655. προστατείᾳ, 
αιιοα Θοίι]ε}. χροορῖς. ΟΥΌ 16. 

δα ῬΊίγγ, Ὁ. 599, Αἕ :ϑὲϊ ΠΡΥΪ 
ἔγαι αθὴι ἄτιοθ5 βιιηῦ, οὐ ΤΠ) ῖὸ 
(355. ἔουπιϑηι τιδι τι] ΟΥ 6 πὶ 511}}- 
δυϊμαιοσθ μοί, ὙΜποναϊαθα 
χπ5 τι. ΔΠ101 προστατεία αἰχτξ, 
προστασία 11, 65. ΥΙ, 89., χποὰ 
.}] Ζιοσιιθ γϑϑιϊ θυ ΗΘ ΟΕ, 
εἰ ΒῈκκ. [1μ Ῥὰ]. προστατία, 
συοὰ 1.0». εὰ ῬΒγγη. ρΡ. 591. 
γϑριαίαϊ. 1)6 εἴθ} 1} 1} 115 νΟΟΔΡΒ. 
ατδραπε 1... 1. ρὲ 4352. Αἥὕν ὍΝ: 
1) 4. στρατείᾳ. 
Ἔκ τοῦ. Ἔκ νιῖρσο βἷπθ 1118 

Οδτιθ8 τ) 015 ΤΠ οἰ ἀδ μα ἴα, 405 
δια 1 Ηδδοκ. 

Φωτιος. ῬΑ]. Τὲ. αὶ. Ἔρ. 
Ώ. ( ζα ϑὴ ΒΕΚΚ. Φώτυος. Οὐδ 
ΟἿ η15 ΠῚ 551111 ἔογηια 110}}18 
ἱποοβηἶία ΒΘ, 

Ἐρεσαεήον το, τον Ἐς Ἄν, 
ΟἾγ. 1)8ῃ. ξυν 

6. ᾿ἀτιντῶνας ἔπε, γαῖ. ΘΊΥΔΒΡ. 
ΒΕΧΚ. ᾿δτιντάνὰς Οδβθ5. Αυρ. 
οοα. Βα65. Οὐ. πιᾶῦρ. 9. ϑέβρῃ. 
Τα. ΩΝ Βγ:. Ηδδοϊὶς. Ψα]ρο 
Π8 18 ᾿Αντιτάνας τ] Ρδ]. οἱ Β. πὶ 
ΠαΥΘ. ΘΊΘΡΒ. ̓ Αντιντάνας. ΑΥ. ΟἸΙΓ, 
᾿ἀτιτᾶνας. ΟΘα1]. ᾿ἀτιτάνας, 5ϊσπὲ 
εἴδη Ομ). 
ἀρια ααθηι ᾿ἀτιττώνας Ἰεσίτον, 
1)8η. ᾿ἀτιτανάς. Μοβαα. ᾿ἄτταν- 

Θχδγδίεγιι οὐδ, 
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Σαβύλινϑος, ἐπίτροπος ὧν Θαρύπου τοῦ βασιλέως, ἔτι 
παιδὸς ὄντος" καὶ Παραυαίους Ὄροιδος, βασιλεὺς ὦν. 
Ὀρέσται δὲ χίλιοι, ὧν ἐβασίλευεν ᾿Αντίοχος, μετὰ Πα- 

, ’ ᾽ , ᾿ ΄ 2 Υ 

ραυαίων ξυνεστρατεύοντο ροίδῳ, ᾿άντιόχου ἐπιτρέψαν- 

τος. 7. ἔπεμψε δὲ καὶ Περδίκκας κρύφα τῶν ᾿Δϑηναίων 
χιλίους Μακεδόνων, οἱ ὕστερον ἦλθον. 8. τούτῳ τῷ 
στρατῷ ἐπορεύετο Κνῆμος, οὐ περιμείνας τὸ ἀπὸ Κο- 

; ’ Α Ἁ - ᾽ , "γ᾿ 

ρίνϑου ναυτικόν" καὶ διὰ τῆς “4ργείας ἰόντες, “ιμναίαν, 

κώμην ἀτείχιστον, ἐπόρϑησαν" ἀφιχνοῦνταί τε ἐπὶ Στρά- 
τον, πόλιν μεγίστην τῆς ᾿Ακαρνανίας, νομίξοντες, εἰ 
ταύτην πρώτην λάβοιεν, ῥᾳδίως ἂν σφίσι τἄλλα προς- 
χωρήσειν. 

4, ᾿Επιτρέψαντος] τὸ ἄρχειν δηλονότι, καὶ εἶναι αὐτοκράτορα, 
τὸν "Οροιδον ἀμφοῖν τοῖν ἐϑνοῖν. --- 8. Διὰ τῆς ᾿Δργείας] τῆς ᾿4μ- 
φιλοχικῆς. --- 9. ᾿Επὶ Στράτον] ϑηλυκῶς ἡ Στράτος. 

τῖνας. Ααά, 1. 9. Ρ. 180. (}}1 6 
ΟΥ. ἔα]584 ἰγδάϊία βίη!) 

Θαρύπου Ῥτο νι]ρ, (εὐ Ηδ8οΚ.) 
Θάρυπος εχ Ῥαιιδαη. 1, 11. 16- 
δεπάιιη σοηϊθοογαΐῖ ΡϑΙπιθυ, 1α. 
1. 2, Ρ. 135. 5ε64ᾳ. αὶ ροκίσιδηι 
αι. ἀϑϑϑηὶσι “ΠῚ 6] ] 6 ΧΙ ΤΏ 115, τη 
οαπὰ Οοἱ!]. οἱ ΒΚ, ομβϑθοιῖὶ 
ΞΌ5. [ἴὰ ξογΐαβεα δἰϊδπ) Ἐ᾿ οἵ 
Ω., ἀδ φιριι 81]. ἰαοθὲ, Ε,. 

Πάρυϑος, ὃ 5. π οἱ π. 5. ὃ' 4]. 
τη. »ολρααὰ Ρ]ιΐαγοῦ. πὶ ῬΥΓ- 
χΠὸ ἔ, 11. Ρ. 717, εδὲ Θαῤῥύτου 
υἱὸς ἦν ̓ ἀλκέτας. δὶ σαπὶ Ψὰ]1-- 
οδη. ρθη άπ Θαῤῥύπου, αιιαηι 
επτθη ἀδιϊοπθ μἰς ἰοοὰ5. δαϊὰ- 
ναὶ.“ σΟΤΤΙ, 

Παραυαίους. ΕΟ. Ἐ. Παρα- 
ναίους (Ὁ 5. ν 8]. π18}.}, οἵ 
ΤΠΟΧ οἷ Ὠ. 1, Παραναίων. 
Βεσ. Παραυυαίους οἱ Παραυυ- 
αίων. (8ε4 5ϑοοιιμά πηι ΟΔ41]1, Ο. 
Παραυναίους εἰ Παραυναίων.) 
ΑΥ. οὰ, Β85. (2) Παραβαίους εἱ 
Παραβαίων. Ῥοδίογι5 δἐΐδηι Εἰ. 
Οτ. ἃ Ρυῃ. πιδῆ. μαρεὶ Παραυαί- 
ους, ἀρίηαα παιδία δϑὲ ἃ ρυΐ- 
ὨϊδΔΘ 5Ύ}18 086 πὰ εὐ Ρϑιΐϊο ροϑβῖ 

Παραβαίων, οἵἴῖπὶ ξ΄ διιροῦ ἃ ἴῃ 
Ῥυϊπια εἴ βθοιη δ 5011 08, Ψα]- 
ϑαΐαπι {πιϑίαγ δίθρη. Βυ1. 
Οροιδος. Ῥα]. ᾿Οροῖδος. 
Βασιλεὺς ὦν. Τιϑιγ. Ἐ;, τηᾶγρ. 

ϑίθρῃ. βασιλεύων. 
8. ᾿“ργείας. ΤἸεπιεῖα ἃ Οοι- 

16}0.6χ Ῥδ]πιθυ! οοηἰθοΐατα γραί- 
χρ εαἰατν ΠΟΥα "1. 1.0 9. Ὁ, 

147, 544. Πυὶρυοσισ βου ρειγδηι 
χονοοδγιμηῖ Ηδδοκ. δὲ ΒΈΚΚΕ, 

“ιμναίαν. Ὦ. Δεμναίαν. 
γ]1α. [. 2. ν. 147. 

Κώμην. Οτ. πόλιν. Αἴ κώμην 
οἴΐδιι ϑδίθρῃ, ΒγυΖ. δρρϑ)]αῖ. 

Ταύτην πρώτην Οὔα55. Ο. ΤΕ. 
ἘΠῚ. ΠῚ ὙἍἹΞΕΡ. Ἢ. ἜΠ ΣΝ ἜΣ Ἰ. 
Ταυγ. Ατὐ. Οἢγ. Π8η. Ηδαςκ. 
Βεοῖκ. Ταύτην πρῶτοι Ε.. Ψι]- 
δο πρώτην ταύτην. 

"Ὧν οὐχ. Τιαὰγσ, Εἰ, Αξ νἱά, 5ι- 
ῬΥύὰ ὃ. 1. 

Σφίσι τἄλλα, τι. τἄλλα σφίσι. 
Ο. τ΄ ἄλλα. 

Προςχωρήσειν. ΟἹ. Ο, ΟἸγ. 
προχωρήσειν. ΑὉ1ΠΙ|, 94. 51ι]1- 
τεῦ, τούτων γὰρ ληφϑέντων δᾳ- 
δίως καὶ τἄλλα προῤχωρῆσειν. 

Κο 

Αε 



Ν 

18. ΘΟΥΚΥΖΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ 8. 

(Χαόνων ἧσσα ἐπὶ Στράτῳ.) 

σά. ᾿ἀκαρνᾶνες δὲ, αἰσθόμενοι κατά τε γῆν πολλὴν 
στρατιὰν ἐρβεβληκυῖαν, ἔκ τε ϑαλάσσης ναυσὶν ἅμα 
τοὺς πολεμίους παρεσομένους, οὔτε ξυνεβοήϑουν, ἐφύ- 
λασσόν τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι, παρά τε Φορμίωνα ἔπεμ- 
πον, κελεύοντες ἀμύνειν. ὁ δὲ ἀδύνατος ἔφη εἶναι, 
ναυτικοῦ ἐκ Κορίνϑου μέλλοντος ἐχπλεῖν, Ναύπαχτον 

ἐρήμην ἀπολιπεῖν. 2. οἵ δὲ Πελοποννήσιοι καὶ͵ οἵ ξύμ- 
μαχοι, τρία τέλη ποιήσαντες σφῶν αὐτῶν, ἐχώρουν πρὸς 
τὴν τῶν Στρατίων πόλιν, ὅπως ἐγγὺς στρατοπεδευσάμε- 
νοι, εἰ μὴ λόγοις πείϑοιεν, ἔργω πειρῶντο τοῦ τείχους. 
8. καὶ μέσον μὲν ἔχοντες προφήεσαν Χάονες καὶ οἱ ἄλ- 
λοι βάρβαροι" ἐκ δεξιᾶς δ᾽ αὐτῶν Ζευχάδιοι καὶ ᾽άνα- 
χτόριοι καὶ οἱ μετὰ τούτων" ἐν ἀριστερᾷ δὲ Κνῆμος καὶ 
οἱ Πελοποννήσιοι καὶ ᾿ἀμπρακιῶται. διεῖχον δὲ πολὺ ἀπ 

΄ - , -} ΄ 

πα΄. ὅ. Κελεύοντες] παρακινοῦντες. (1. 40γ.) ---- 7. ᾽᾿Ερήμην] 
΄ Υ ᾽ , , 3 - 

ἔρημκιον φυλάκων. --- 8. “Ῥ Τρία τέλη ποιήσαντες} οὐκ ἐπὶ μῆχος» 
ἀλλ᾽ ἐπὶ πλάτος. (4ὖγ.) --- 14. Ζιεῖχον) δεΐσταντο. (1. 40γ.) 

ΟλΡ. ΥΧΧΙ. Κατά τε γῆν. 
ψα]ρο κατά τὸ τὴν γῆν, 588 δΥὐ- 
τς. ααϊ 1. πο ἴοσιριϊα πο ἀἀ- 
ἀϊτιν (νά. 14. τη γῆ), οὐ φαθηι 
οι. Οδ855. ΟἹ]. οοα, Βα85. Οχ.-: 
Μοβαι. ΑΥὐ. Οἰγν. 2.84...) οἵ, οἱ 
νἱἀοιιγσ, ῬᾺ]. τη. αἴχιιθ Ῥασυ. δἱ 
Τιῖ. οπιθ5, Θχριιχιῦ ΟΟ1]. 
Νοχ Ἐ,. στρατείαν. 
Αὐτῶν. 655. ΟἹ. Ῥα]. Οτυ. πὶ. 

Ωγ. αὐτῶν. Οἵ, Ἑαγγ, ἀἴδβοΥ. 
βογίρε, Β.. ἑαυτῶν. 
Ἔπεμπον, πελεύοντες. 2.416 γα 

Ἰδϑοῖο ἐκέλευον πέμποντες ἸΙσοῖὶ 
Ἰην Υβαπι ΟΥ̓ΔΙΙΟΙ 5. 5 ΧΟ  Υ̓ΘῚΠ 
ΠΡ το ν᾿ ἀραίαν, τ] πιὸ Τα 6 ἢ 
4114 ατιᾶι Πᾶσαι. νοι ΟΥ- 
ἄο ἴῃ θὰ ἱωνθυ τ, δὲ πιᾶρῚ5 
οοΥῖρ οδὲ Τππον ἀϊά θα. ΘΤΈΡΗ. 
» δπηο βουϊριιναι Τουίδϑεϊς μᾶ- 
Βευῖ οοὐ, διθρηδηΐ, δα] σδῖα θδὲ 
πη σείθυὶβ ΟΠ 115 ΒΟΥΙΡΕ5. οἵ 
Θα115.. Εἰ ἀεριθγαξ δἰτζεσασα 1]- 
1ᾶτπ ϑέθρηδητ5. ΡΎΟΪ4115. 6 μι-- 
ογα. δχορὶϊθ Θοηἤυμαγρ, “ὅ 
Π0Κ. Δαα. 14. δὰ ΙΝ, 98. 

᾿“πολιπεῖν. 1. ἀπολείπειν. 6. 
ἐχλιπεῖν. 

9. Στρατοπεδευσάμενοι. 6. 
στρατοπαιδευσ. 

“όγοις 6455. Απρ..Ὁ]. Ο. Ἐ΄ 
Ῥαᾳ]. [{. αι. Η. Βερ. (6.) ἴδηι. 
ΟΥτ. Ὁ. 1. 'Μοβαι. Αὐ. συ, 1784. 
πιδΥρ. δέρῃ. Ηδδοκ, ΒΕΚΚ. ΝΑ]- 
14 τϑγῦ 5. Μαϊρο λόγῳ. ΟΥ̓, 1. 
1. ». 967. (1ὰ 681]. οο]]αϊίομ δ 
Ῥουροσαμη λόφοις Θχαχαΐαγ.) 

8. Καὶ μέσον Οα55. Απρ, ΟἹ. 
ῬΑ]. Ἴες ὅ8:.. ΗΠ. θρ. ΟἿ Ι. Β. 
Ηδδοϊς. ΒΟΚΚ. Ψυ]ρο καὶ τὸ μέ- 
σον: ὍΣ. Τὸ 1. Ὁ. 4195] 

Οἱ ἄλλοι. ΟΕ. οἵἷμ. οἱ. 
Καὶ ᾿“μπρακιῶται. ΟἸτηι καὶ οὗ 

᾿ἥωπρ.. θὰ οἱ οἵιπιὶ (ὑδ85. Αἰιρ.. 
ΕἸ. τ. Αν. Οἢν. ΑἸ4, ΕἸογ. Β 85. 
ϑέθρ]. 1. Θχρια αὶ Οο{1]., 16 η1- 
4ιι6 δἰΐδιῃ Ῥὰ], Τιῖ, δὲ ϑάυγ, οπι- 
105 ὈΥ̓ΆΘΙΟΥ Ος Ἰρηογαγα νἹάθη- 
ΠῚ ὧν 

“Ἰιεῖχον --- ἀλλήλων ὙΠοΊη, 
Μαρ. ἱπ δεέχω. 

10 
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ἀλλήλων, καὶ ἔστιν ὅτε οὐδὲ ἑωρῶντο. 4. καὶ οἵ μὲν 
Ἕλληνες τεταγμένοι τε προφήεσαν, καὶ διὰ φυλακῆς 
ἔχοντες, ἕως ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν ἐπιτηδείῳ" οἵ δὲ 
Χάονες, σφίσι τε αὐτοῖς πιστεύοντες, καὶ ἀξιούμενοι ὑπο. 
τῶν ἐκείνῃ ἠπειρωτῶν μαχιμώτατοι εἶναι, οὔτ᾽ ἐπέσχον 
τὸ στρατόπεδον καταλαβεῖν, χωρήσαντές τε " ῥύμῃ " με- 
τὰ τῶν ἄλλων βαρβάρων, ἐνόμισαν αὐτοβοεὶ ἂν τὴν πό- 
λιν ἑλεῖν, καὶ αὐτῶν τὸ ἔργον γενέσθαι. 5. γνόντες δ᾽ 
αὐτοὺς οἱ Στράτιοι ἔτι προςιόντας, καὶ ἡγησάμενοι, 
μεμονωμένων εἰ κρατήσειαν, οὐκ ἂν ἔτι σφίσι τοὺς Ἕλ- 

ληνας ὁμοίως προςελθεῖν, προλοχίξουσι τὰ περὶ τὴν πό- 

2. Τεταγμένοι] εὐτάχτως. (1, 40γ.) -- Διὰ φυλακῆς ἔχοντες ] 
ἑαυτοὺς δηλονότι. (λ. 4γ.) --- 8. Ἔν ἐπιτηδείῳ χώρᾳ δηλονότι. 
(λ. Κασοσ.) --- 4. Πιστεύοντες] Δαῤῥοῦντες. (1. 4γ. ) --- ξειούμε- 
νοι] ἄξιοι κρινόμενοι. (1. 470γ. ) --- 5. ᾿Επέσχον) ἐνεκαρτέρησαν. -- 
6: Τὸ στρατύπεδον] τὸ τό περιττὸν κεῖται. (Κασσ. 4ὺγ.) -- 7. 4“ὐ- 
τοβοεί]) βοῇ μόνῃ χρησάμενοι. (1. 4ὺγ.) -- ἘΚ Αὐτοβοεί] “Ομηρος" 
Τρῶες μὲν κλαγγῆ; οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν σιγῇ. (Κασσ. ) -αοΟ 10, “Ἴεμονω- 
μένων ] διεξευγμένων τῆς τῶν Ελλήνων συμμαχίας. 

4, Τεταγμένοι τὲ προφήεσαν. 
(55. Αὔρ. προςήεσαν τεταγμέ- 
ψοι τε. 

᾿Εστρατοπεδεύσαντο. Ἐ, ἐστρα- 
τεύσαντο. 

Πιστεύοντες. Βα5. ΜοΞαια. πε- 
στεύσαντες. Ἐ,. πιστούμενοι. ΜΟΧ 
πᾶ 16 Τι5. ἐν ἐχείνῃ. 

᾿Ἔπέσχον. Ὁ. ὑπέσχον. ..,0ε- 
γΒ ἰθοο νἱάθειγ, «ται Βὰ- 
θὲ πρᾶτρο ΕἸοΥ. ψιπαγν. ἐπέσχον- 
το. ΝΙΙ, 88. ἴδτο πὖῷ πο οἱ Σὺυ- 
ραχούσιοε --- ἑ ἐπέσχοντο τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις ἐπιχειρεῖν. ΟΟΥ̓ΤΙ,, Αἱ 
να. 101 δὐποῖ, οἱ ἀθ ῬΥΟΧΙΒΊΟ δύ - 
ἐρέπη ρα αἴιθὰ ὅ0Π.01. θυ ηδΥΘ 
αἸοῖε, ΤῈ Ῥ. 199. 

Ῥὺμ τὲ 455. Ατιρ, 6]. Ο. Ἐ. 
ῬΑᾶϊ, Τὲς δι: Η. Ἀθρ. (Ο.0) Ὁ. 1. 
Τὰν, Ε. Νιηάᾶ, Β. Αγ. ΟἸγ. ΑἸα, 
ΕἾΟΥ Βᾶ5, πιᾶτρ. ϑίερῃ. ῥώμῃ. 
516 δἴϊαζη Ου, εἴ πι.. 564 1η πἴτο- 
4116 ΘΟΥΥΘΟΙΟΥ Ὁ 56ιὶ δῦ β!ΡοΥ ὦ 
ΞΟΥΙρΡβουδῖ, δα]]α : γόβογδ ἰρ5ο 
“[ἀγοοθδ. 5» 8165. οἰΐδηι Α]ϊαιιοῦ ΡΑ- 
δίμῖβ δαΐθ [οϑρ, 76.] πιοπιὶ ῥώ- 

μιῇ βουϊρίπηι ἸΏγΘΗΪΙ, ἘΠῚ 41} 
ΠΡΥῚ ῥύμῃ Παρογθηΐῖ, 56 ἴδηι 
Ηἷς σζαδηι 1111 ουἑη 6556 β0υ]- 
Ῥίαγαπι 1118} 5 ΒΡΊΘΟΥ 6Χ ἴβπο- 
Υϑί]οη 6. δἰ ση Πα ο15 νοοὶβ ῥύ- 
ἐη "ἢ ΘΤΈΡΗ. Ῥώμῃ ἀοἴεπαθτθ 
δἰπάδι Βοπεα. ΟΣ, ποῖ. 

4ὐτοβοεί. ΟἸπη καὶ αὐτοβοεί, 
5 καί, αιιαπιν8. ἃ ΘΈΘΡἢ., αὶ 
ΕΧ νείθεθ 80 ΠΡσὸ ἢ δαϊϊ. 9, 
δαάϊθοογδαί, ἀθίθηβιμ, οτπὶ (55. 
Αυρ. ΟἹ. Ἐερ. Ου. Αὖ. ΟἿ, Πδη. 
ΑἸα. ΕἸοτν. Βαβ. ϑίθρῃ. 1., ἃ χιεῖ- 
λι5 ῬΑ]. 1{{. Ῥαγσ. ἢ}. ποῖ 415- 
δϑηΐίγο νἱἀθηΐασ,, ἀθίονιν Οοἷ}]. 

"ἂν οτι. Ὦ. 
5. Ἔτι οὐὰ. Ἐ. 
Τηιεμονωμένων. Β6ρ. (6.) μεμο- 

νωμέ νους ; δὲ οχ δπιθηίίαί. μεμο- 
νωμένων. 

Κρατήσειαν. 1. κρατήσειεν. 
ΠΠρολοχίζουσι. Οδπι. [ΓιΑιΥ. Ε:. 

ἢΐ. τσ. ΟἾγ. δ. προλοχ. δή; 
ἴω [μαὰχσ. ἔδιθῃ ἢ ἃ οοτγθοὶ, Αα 
ἀθηιν δουρειχαπι αἰτθι θη ἀμιιι 



10 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΆΑΦΗΣ Β. 

λιν ἐνέδραις" καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν, ἔχ τὸ τῆς πόλεως 
ὁμόσε χωρήδαντες χαὶ ἐκ τῶν ἐνεδρῶν, προςπίπτουσι. 
6. καὶ ἐς φόβον καταστάντων, διαφϑείρονταί τε πολλοὶ 
τῶν Χαύνων, καὶ οἵ ἄλλοι βάρβαροι ὡς εἶδον αὐτοὺς 
ἐνδόντας, οὐκ ἔτι ὑπέμειναν, ἀλλ ἐς φυγὴν κατέστησαν. 5 
7. τῶν δὲ ᾿Ελληνικῶν στρατοπέδων οὐδέτερον ἤσϑετο 
τῆς μάχης, διὰ τὸ πολὺ προελϑεῖν αὐτοὺς, καὶ στρατό- 
πεδοὸν οἰηϑῆναι καταληψομένους ἐπείγεσθαι. 8. ἐπεὶ δὲ 
ἐνέχξιντο φεύγοντες οἱ βάρβαροι, ἀνελάμβανόν τε αὐ- 
τοὺς, καὶ ξυναγαγόντες τὰ στρατύπεδα, ἡσύχαξον αὐτοῦ 
τὴν ἡμέραν, ἐς χεῖρας μὲν οὐκ ἰόντων σφίσι τῶν Στρα- 
τίων, διὰ τὸ μήπω τοὺς ἄλλους ᾿ἀχαρνᾶνας ξυμβεβοη- 
ϑηκέναι, ἄποϑεν δὲ ἀφενδονώντων, καὶ ἐς ἀπορίαν κα- 
διστάντων" οὐ γὰρ ἦν ἄνευ ὅπλων κινηθῆναι. δοχοῦσι 
δ᾽ οἱ ᾿Δἀχαρνᾶνες κράτιστοι εἶναι τοῦτο ποιεῖν. 

(Κνῆμος παρ᾽ Οἰνιάδας ἀναχωρεῖ.) 

πβ΄. Ἐπειδὴ δὲ νὺξ ἐγένετο, ἀναχωρήσας ὁ Κνῆμος 
τῇ στρατιᾷ κατὰ τάχος ἐπὶ τὸν [άναπον ποταμὸν, ὃς 
ἀπέχει σταδίους ὀγδοήκοντα Στράτου, τούς τε νεχροὺς 

8. Ἐς φόβον καταστάντων] ἤγουν φυγόντων. πῆς Αὐτούς] 
τοὺς Χάονας. - 9. ᾿Ενέκειντο φεύγοντες] ἤγουν κατὰ κράτος ἔφευ- 
76 ;:.5-- ᾿ἀνελάμβανόν τε αὐτούς] οἱ Ἕλληνες τοὺς βαρβάρους. (λ. 
“4ὐγ.) 

Θοβθῖ, δἱ βϑι]ο τλαῖὶουῦ Ππουιτῃ 1}- 8. Ἐπεὶ δέ. Ἀφ65. (6.) ἐπειδὴ 
Ῥγογιηι οϑβοὺ δποϊουῖίαβ. δέ. ΑΥ. ἐπειδὴ δ᾽. 
"Ἔχ τ. -Τ ἄδ. ΑΥΣ τι Ὥβη, ᾿Ἐνέκειντο. τη. ἐνεκεῖντο. ΑΥ, 

᾿ , ἐνείκοντο. ὑδῃ “Ἰιαφϑείρονταί τε. ΑΥ̓͂, ὁ11. Στρατίων. Μίατρ. ΔἸΩ Ὑϊααὺ. 

στρατιωτῶν. 

Τῶν Χαόνων. ΟὟ. ον. τῶν. ᾿ἀκαρνᾶνας. Β4]. ᾿ἀκαρνάνας 

δου Π8μ.. διαιῖπι οἱ ἀπο ἄλλοι. οἱ τηοχ ᾿ἀκαρνάνες. 

7. Οὐδέτερον. (455. ῬαΪ. οὐδ᾽ Ἄποϑεν. Γαὰσ, ἄπωϑεν. 6. 

ἕτερον. πὰ πὰμο ἱποοσίο Ρασ. οὐδέ- ὦ 5: ὃ 8]. πῖδη. ΟΣ, ποῖ, ΒΕΚΚ. 

τερα. εἴ 1.0». δὰ ῬΒγγα., Ρ. 9. 

Οἰηϑῆναι. Νἱπᾶ, οἱ ᾿ϑηναῖοι. Σφενδονώντων. Ο. σφενδο- 
Καταληψομένους. 1 Ὁ. 41, ῬΌΨΕΩΝ, ὦ 8. νον. 

ΠΊΔῊ. βουῖρῖ,, ΡΥΐὰ5 νϑοιιηι δρα- αλνΡ. ΤΥΧΧΧΙΙ. Νὺξ ἐγένετο. 
εἴαπι σοι ϊοταμι ογαῖ. νΙμά, ξυνεγένετο. 
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χομίξεται τῇ ὑστεραίᾳ ὑποσπόνδους, καὶ Οἰνιαδῶν ξυμ- 
ὅ παραγενομένων κατὰ φιλίαν, ἀναχωρεῖ παρ᾽ αὐτοὺς, 

πρὶν τὴν ξυμβοήϑειαν ἐλθεῖν’ κἀκεῖϑεν ἐπ᾽ οἴχου ἀπῆλ- 
ον ἕκαστοι. οἵ δὲ Στράτιον τροπαῖον ἔστησαν τῆς μά- 
χης τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους. 

(4. Ο κατὰ ϑάλασσαν πόλεμος ἐν τῷ ΧΚρισαίῳ κόλπῳ. πγ΄ --- β΄. 
α΄) Πρώτη ναυμαχία. πγ΄, πᾶ. Τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτι- 

κὸν, ἐς ᾿ἀκαρνανίαν μέλλον διαβαλεῖν, ἀναγκάξζεταε Φορμίωνε 
ναυμαχεῖν.) 

πγ΄. Τὸ δ᾽ ἐκ τῆς Κορίνϑου καὶ τῶν ἄλλων ξἕυμ- 
μάχων τῶν ἐκ τοῦ Κρισαίου κόλπου ναυτικὸν, ὃ ἔδει 

10 παραγενέσθαι τῷ Κνήμῳ, ὅπως μὴ ξυμβοηϑῶσιν οἵ ἀπὸ 
ϑαλάσσης ἄνω ᾿Ακαρνᾶνες, οὐ παραγίγνεται, ἀλλ᾽ ἠναγ- 
κάσϑησαν περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας τῆς ἐν Στράτῳ μάχης 
ναυμαχῆσαι πρὸς Φορμίωνα καὶ τὰς εἴκοσι ναῦς τῶν 
᾿Δϑηναίων αἱ ἐφρούρουν ἐν Ναυπάκτῳ. 2. ὃ γὰρ Φορ- 

15 μίων παραπλέοντας αὐτοὺς ἔξω τοῦ κόλπου ἐτήρει, 
1562. βουλόμενος ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ ἐπιϑέσϑαι. 8. οἱ δὲ Κορίν- 

ὅλον καὶ οἵ ξύμμαχοι ἔπλεον μὲν, οὐχ ὡς ἐπὶ ναυμα- 

Οἰνιαδῶν. ΑἸά, ΕἸΟοΥ. 85. 
ϑίθρῃ. 1. Οὐνιάδων. «.Οἰνιάδων 
χϑοῖϊα5 φιδη) Οἰνιαδῶν. παι], 
111, οεἰ ἐς Οἰνιάδας.“ ὙΝΑΒ85. 
Ηοο 181] Ῥσόραῦ, συλ ἡ οταῖ- 
παῖ, 51, Οἰνιάδαι. Ν᾽ά, Βεοηδα, 
δ οαρ. θά. οἴ ηὸοϑ 1. 2. Ρ». 2957. 

᾿Ελϑεῖν. Τ' παρελϑεῖν. 
δ ρϑες Ι. ἐπῆλϑον. Αγ. ΟἿ, 

1) 81. 
ἡθυποϊοΐ ΑΥτ. ΟἸγ. τρύπαιον, 

εὐ Ρ8551Π1, δὲ [) 8. 5 ρϑῦ. Αἴ 
υἱ, 1, 1. ν. 914. ; 

Τῆς μάχης. Τῆς οπι. Ε΄. Ἡ, 
Βερ, (ὦ. 
λν. ΕΥΧΧΧΙΠ. ΧΚρισαίου. 

ΑΥ. Ομιγ. ΕἼἸοΥ. οὲ ἃ 860. πῖδῃ, 
οἰΐδι Ῥαᾳὶ, Κρισσαίου. ., Κρισ- 
σαίου ϑορίοο!οβ δι θρἢ, 

δα 1. 107. “ 
Ῥ. 210. 

Ρ. 114., 
Κρισαίου Ἠοτγοαοίιι5.“ ΥΥΑΒ. 
..}}6 Κρισσαῖος οἱ Κρισαῖος οἴ. 

ὈυΚ. Δὰά, 1. 1. 

Κόλπου. »»Ἀ γῖθοῸ νϑῖ, ΠΡΌΥο 80- 
οϑὲ βϑηϊξ. κόλπου αιιοά 5 ἃὉ 
4115 ὩΟΏΠ111115 1{146π}Ὶ δ] θ5βϑῖ, 
ΘΧ 8]14τ|8 τηδγρσίηϊ δα! Θοῖϑ Ἔχρο: 
δ᾽ Εἴ0 6 ἸΤΥΘΡΕΙΒ56 5115 010 Δ ὙῚ {15 
Ῥοϑϑβϑῖ. ΘΊΕΡΗ. Τια ὁ ἥμπρα- 
κικός οἵ ὁ Ἰόνιος ἀϊοὶ 1Π|, 107. 
νἹΔοὈἴηγιι5., δὲ οἠλ. ἢϊῸ ἐόγαδε 
ΑΥ. Οχ, 1281}... ,)5864. δΔρποβοιπὴξ 
Ῥ᾽ουαι8 οοαά." ὙΥΑ55, 

Θαλάσσης. ΟΥ, τῆς ϑολ. 
ἤάνω. ῬιοΙ5 15 καὶ οἱ ἄνω σοπ- 

θοῖδ, 8411 τοῖς ἄνω. Αἱ νά, 
ποῦ, 

Στράτῳ. Οὐ, τῇ Στράτῳ. 
Αἴ. Ἐ. Ο. ἅς, πἷο ἰάπιθὴ αὖ 

1 ΠΟΥ, 
Ὡ. ᾿Ετήρει. Ῥιορσ. (6.) δεετήρει. 
8. ΓἜπλεον. Τιαιιτ. Ἐν. πι, ΑΥ. 

ΟὨγ. Πδη. ἐπέπλεον, αιιοὰ να 5- 
δἷο ΡΊάσοραι, 

Οὐχ ὡς 6655. Αὐρ. Ο, Ἐ΄ 1. 
ναὶ. Η. Βορ. (6.) ΟΥ. 1, Ηδδοκ. 
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χίαν, ἀλλὰ στρατιωτικώτερον παρεσχευασμένοι, ἐς τὴν 
᾿ἀκαρνανίαν, καὶ οὐκ ἂν οἰόμενοι πρὸς ἑπτὰ καὶ τεῦ- 
σαράκοντα ναῦς τὰς σφετέρας τολμῆσαι τοὺς ᾿Δϑηναίους 

εἴκοσι ταῖς ἑαυτῶν ναυμαχίαν ποιήσασθαι" ἐπειδὴ μέντον 
ἀντιπαραπλέοντάς τε ἑώρων αὐτοὺς, παρὰ γῆν σφῶν 
κομιζομένων, καὶ, ἐκ Πατρῶν τῆς ᾿Αχαΐας πρὸς τὴν 
ἀντιπέρας ἤπειρον διαβαλλύντων ἐπὶ ᾿Δκαρνανίας, κατεῖ- 
δον τοὺς ᾿ϑηναίους ἀπὸ τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Εὐήνου 
ποταμοῦ προςπλέοντας σφίσι, χαὶ οὐκ ἔλαϑον νυκτὸς 
ὑφορμισάμενοι" οὕτω δὴ ἀναγκάξονται ναυμαχεῖν κατὰ 
μέσον τὸν πορϑμόν. 4. στρατηγοὶ δὲ ἦσαν μὲν καὶ χατὰ 
πόλεις ἑκάστων, οἱ παρεσκευάζοντο, Κορινϑίων δὲ 7α- 
χάων χαὶ ᾿Ισοκράτης καὶ ᾿4γαθϑαρχίδας. ὅ. καὶ οἱ μὲν 

οὗ δι ᾿ἀντιπαραπλέοντας ἀντὶ τοῦ εἰς ἀντιπαράταξιν. (ᾶς 
οὐλρμ - Ἑώρων] οἱ Κορίνϑιοι δηλονότι. (λ. 40γ.}) -- Σφῶν] 
τῶν Κορινθίων. (λ. 40γ.) --- 9. Οὐκ ἔλαϑον] οἱ ᾿λϑηναῖοῖ, ἴτας 
“40γ. ̓  - 11. Τὸν πορϑμὸν] τὸν Κρισαῖόν φησι. ἔστι δὲ πορϑμὸς 
ἀμφίγειος ϑάλασαα. ( Κασσ. 4ὐγ.}} 

ΒΕΚΚ. Τὴ ῬΑ], οἱ οοᾶ. Βα5. οὐκ 
ὡς. Νυῖσο ὡς οὐκ. 

Ναυμαχίαν (8455. Ατιρ, Ο. Ἐ, 
Τρ αι Ἢ, ορ  (Θ. ΟΣΣ. 
Ἠδδβοκ. ΒΘκΙς, Νρο ναυμαχίᾳ. 

ΟΡ ϑάθπι, αἰνθυβιϊαθ βουϊριθαγαθ 
Θἐΐδηλ ΒΙΡΥᾺ ΟΟΟυΥ 1, 48, ὉΡῚ 
ΓΙ, 

Στρατιωτικώτερον. Τί, αι. 
Ῥορ. (Θ.) στρατιῶται. 4116: 
ὁδοὶ αὐ ἐογγϑϑέγθ χυϊεαγίίον ἐπ- 
δέγμοεὶ, »»Ἐ θυ 46 80 5] 16515-- 
βεῖ ἀλλὰ πεξομαχίᾳ (νε6] ἀλλ᾽ ἐπὶ 
πέξζομ.) στρατ.’ ΒΘΙΈΡΗ. Αἱ 
ΠᾶΘΟΝ 411α Ταηίπηι ΟΡ Οϑ1 11 τι θτ- 
ὈΥΪ οατιδα δα] 1556 ν᾽ ἀθεμγ, 

Παρεσχευασμένοι. Ηϊηο τιδατιθ 
δα πρός Ἰδοιιηδ ἴῃ Ἐν ὁμοιοτελεύ- 
τῷ εἴϊθοῖα δὲ ἴῃ τηϑΥρ, Θαα, ᾿181. 
βιρρ βία. 
Ἔς τήν. 

ἩντΟΣ 
“Τολμῆσαι τοὺς ἄϑην. 46. Ε. 
᾿Αντιπαραπλέοντας. θα. εχ 

ΘΙ] ΘΩ͂, ΡΥὸ ἀντιπεριπλέοντας. 
Παρὰ γῆν. ΔΥ. παρὰ τὴν γὴν, 

Ἐς οι. Ου., τήν 

εἰ οαρΡ. 90. Αἱ νἱα, δ Χροη. 
ΑἼδΡ. ὟῪὟΠ, 23, 1. οἵ βιιργαὰ δὰ 1, 
σῷ, Μὸοχ οἵἷιπὶ Ηδϑδοξ, σοπιπιᾶ 
Ῥοϑβὲ καί ρΡοβιιηλι5, Π6 αιι5 νϑὺ- 
ῬΡὰ ἐκ Πατρῶν --- 'άκαρν. οηλ 
Ῥγαθοθαά. πη σαΐ, 

᾿Αἀντιπέρας. ΟἸγ. ἀντιπέραν. 
Αἱ νὰ, δαἀποῖ. δα 11, 66. 

Ἑὐήνου (455. ῬΑ]. 1᾿. Μαΐ. 
Βι6σ. ΟΥ. ΒΈκκ. ν Προ (εὲ Ηδαςοκ,) 
ταὶ Εὐηνοῦ. ΟἿ. 1. 2. Ρ». 160. 

ἱγφορμισάμενοι. Οδῃη. χηδΥς, 
ϑίδθριι. ἐφόορμ.» αιοα Οογδγο Ρ]α- 
οἵ. Αἱ ὑφορμισάμενοι" λάϑρα 
καὶ κακούργως ὁρμισάμενοι, 10, 
τὸ νἱάρίιγ, ΒΟΚΚ, Απροαα, μ. 
8129, Αἀά, Τιονοβαα, 

4. ΜΜὲν καί. Καί ἀδ. ΑΥ. ΟἸγ. 
δι. Αἱ νἱά. 1, 46. 

Πόλεις ἑκάστων. Οτ. πόλιν 
ἑκάστην. Αἱ νὶὰ, 1, 46. 

“Μαχάων ΟἹ]. Ππὸ| Ν δι. Β6ρ. ἀπ. 
ΟΥ. 1 αι, ΑΥὐ, ΟἾγ. Πθδῃ, ΠΙΔΥΡ. 
ϑίθρῃ. δ, τἰὸ ν]ἀθιιῦ. ΟὨΤ 65 
Ῥατγ. ῬᾺ]. οἱ πι., αιοὰ ργὸ ἢ76- 
χὼν φυϊμλῖι5 γθοθρὶς (ο.1]. 

οι 
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Πελοποννήσιοι ἐτάξαντο κύκλον τῶν νεῶν, ὡς μέγιστον 
οἷοί τε ἦσαν, μὴ διδόντες διέκπλουν, τὰς πρώρας μὲν 
ξέω, εἴσω δὲ τὰς πρύμνας" καὶ τά τε λεπτὰ πλοῖα, ἃ 
ξυνέπλει, ἐντὸς ποιοῦνται, καὶ πέντε ναῦς τὰς ἄριστα 
πλεούσας, ὅπως ἐχπλέοιεν διαβραχέος παραγιγνόμενοι, 
εἴ πη " προςπλέοιεν " οἱ ἐναντίοι. 

(Ταραχὴ καὶ ἧσσα Πελοποννησίων.) 

πδ΄. Οἱ δὲ ᾿ϑηναῖοι, κατὰ μίαν ναῦν τεταγμένοι, 
- 2 322} 

περιέπλεον αὐτοὺς κύκλῳ, καὶ ξυνῆγον ἐς ὀλίγον, ἐν 

2. "ἢ Τὰς πρώρας] ἔχοντες “δηλονότι. (Βασ.) --- 8. Τά τε 
λεπτὰ πλοῖα) τοὺς λέμβους. (λ. 40ὐγ.) 

πδ΄. 7. Κατὰ μίαν ναῦν τεταγμένοι 1 μίαν ἔχοντες ὀπίσω τῆς 
μιᾶς. ---- 8. Ἔν χρῷ] ἀντὶ τοῦ πλησίον. 

εἴρηται ὸὲ ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς κουρᾶς τῆς ἄχρι τοῦ χρω- ἐν χρωτί. 
τὸς γιγνομένης. 

5. Νεών. Ῥοβὲ μεν. νυ]ρο δᾶ- 
ἀοραῖαν ποιήσαντες, «ιοὴ ΟΠ]. 
Οα55, Αὐρ. Ο], Ο. Τὶ, ναὶ. Η. 
Ῥιορ. (6.) στ. Τ8πγ., ροβὲ μέγε- 
στον ΘΟ]]οοαὲ Ρ. γα]]α: » Εὲ Ῥε- 
Τοροτιτιθτιδ 95. φιίείοπι ἔτι οσθϑηι τια- 
ψ65 Ἐρβοηκατο, ψιίατη, ἰαε δ δίτειετι 
Ῥοξογατιῦ. "ς ,»"ΣΝ Θδαβρθοῖα ροίοθϑβὶ 685- 
58 νοχ ποιήσαντες, τι ΔἀαἸξα 80 
ΔΊΊαιιο, αι] Ραΐαν ΟΥΊς ΠΟ τϑοῖθ 
αἴοιὶ ἐτάξαντο κύκλον. Αἴ νεϑτῖοὸ 
ἀϊὰ ΤΆΤδιΙϑ Ἰοφιπίιν ὙΠπογα. ἸΩ͂ 
78. καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξα- 
μένων αὐτῶν.“ ὩΠΚ. ΔΑαὰ. ΤΙ, 
90. 

Οἷοί τε. Ἐ. καϑὼς οἷοί τε. Τέ 
ῬΊθηθ εἰΐδηὶ (855. Ὁ, Βορ. ΟΥ. 
ΨΩ αὐτου, ΟἹ, εἷς 1.. 0 947... ὅπι 
ἘΔΥΥ, αἸ5ΟΥ, βοσῖρί. 

Πρώρας. 5.1 485. ΞΡ ΟΥ̓ πρώ- 
ρας 5ογρέππι αϑὺ βομο]]οη ἐτά- 
ξαντο.“ ὨΌΚ. 

Εἴσω δέ. “4 5. ν. ἐδ. πιδῃ, 1. 
Τά τε. Τέ οἵω. Ἐ. 
ἸΠοιοῦνται. Ἐ.. ποιησάμενοι. 
Τὰς ἄριστα. ΟτΥ. τὰ ἄρ. 
᾿Ἔχπλέοιεν. Ηΐπο ἴπ Ο, ἸΙασιια 

τϑάιι 86 οἱ ἐναντι(ρχορίοσ ὁμοιο- 
τέλ.) 

ἔστι δὲ ἀποχοπή᾽ ην γὰρ 

Διαβραχέος. Ῥχο βραχέος Ναῖ. 
1. Τιαὰγ. βραχέως. Αἱ νἱὰ, 1, 1. 
Ῥ.291. οαπὶ Τ,0Ρ. δα ΡΏγγη. Ρ.947. 

Παραγιγνόμενοι. Οτ. Ὁ. 1. Εἰ. 
ψίπα, πὶ. 1)4η. παραγιγνόμεναι. 
Αἱ νὰ. δαποί, 

Εἴ πη. Μοβαι. εἴ ποι. 
ΤΙροςπλέοιεν (455. (ἷσ σπὶ 

Αἰζοχα δουρί, ΥὙθο, χη. 1ηΐ- 
ΥΟΣΒ,, ϑοχρία.) Απρ. Οἵ. Ἐ, 
ἘΒΙ ΤΕ ΨΑΡ, Ἢ ΒῈΡ (Θ!)ον, Ὁ. 
1. τηᾶγρ, ΑἸ. ΨΊπαγ., ατιδιχι σους 
Ῥίαχαπι δἰ 181 ϑΛΘΡΕ. τπϑπιογδί. 
Ἐὕα]5ὸ προςπίπτοιεν, «το ἀ6- 
Τοηαΐ Ροβϑὶδ ἸΙοθο ααρ, 84., υδὶ 
εβὲ προςπεσόντες, Πος δυῖθπι 10- 
ΟΟ 6 οογγθοϊ, πδὶιπὶ νΣ θέαν,“ 
ἨΑΑΟΚ. Μαυϊραίαπι σϑιϊπαϊε 
ΒΘΚΙς., 486. «δῆς τατι ποθ δ 
αιιοαιιθ ΟἿ ΤΟΥ ἴδηι ρος τη} πλεὶν 
γλα]1Ὸ ὨΙαΘ]5. ῬΙΟΡαίμγ, οἱ ἃ 
4114 ΡΥ δὲ φία ἠοϑεὶδ ΠΣ 
σὲ ἃϑηοβοὶ υἹαρίισ, ἃ ΠΙΡχ β ἴά- 
τ Θὴ γτϑοθάθυθ πο] ΐπις. [}ἢ τη. 
νυ]δαία δχϑίαϊ, 866 βιιρύᾶ 50Υ. 
γρ. πλέοι -- . 

Ολν. ΥΧΧΙΡ. Οἱ δὲ ᾽4ϑη- 
ναῖοι (455. Ρε]. Η. Ἀερ. Οτ. Ὁ. 
1. ῥσο νι]. οἱ δ᾽ ἅϑην. 
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χρῷ ἀεὶ παραπλέοντες, καὶ δόκησιν παρέχοντες αὐτίχα 
ἐμβαλεῖν. προείρητο δ᾽ αὐτοῖς ὑπὸ Φορμίωνος μὴ ἐπι- 
χειρεῖν πρὶν ἂν αὐτὸς σημήνῃ. 2. ἤλπιξε γὰρ αὐτῶν οὐ 
μενεῖν τὴν τάξιν, ὥςπερ ἐν γῇ πεζὴν, ἀλλὰ ξυμπεσεῖ- 
σϑαι πρὸς ἀλλήλας τὰς ναῦς, καὶ τὰ πλοῖα ταραχὴν 
ἢ παρέξειν ", εἴ τ᾽ ἐχπνεύσαι ἐκ τοῦ κόλπου τὸ πνεῦμα, 
ὕπερ ἀναμένων τε περιέπλει, καὶ εἰώϑει γίγνεσθαι ἐπὶ 
τὴν ἕω, οὐδένα χρόνον ἡσυχάσειν αὐτούς καὶ τὴν ἐπι- 

ί δ φ 3 Γο υτ -" τε ᾿] ᾿ ξ - -ς ’ ᾽λ 

χείρησιν ἐφ΄ ξαυτῷ ἑνομιζὲεν εἰναι, οποταν βούληται, 158. 

τῶν νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν, καὶ τότε καλλίστην γίγνε- 
σϑαι. 8. ὡς δὲ τό τε πνεῦμα κατήει, καὶ αἵ νῆες, ἐν 
ὀλίγῳ ἤδη οὖσαι, ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, τοῦ τε ἀνέμου τῶν 
τε πλοίων ἅμα προςκειμένων, ἐταράσσοντο, καὶ ναῦς 

9. “όκησιν] δόξαν. (λ. 4υγ.}) --- 2. ᾿Εμβαλεῖν προςπεσεῖν. --- 
Μὴ ἐπιχειρεῖν) τῷ πολέμῳ. --- ὃ. Σημήνῃ] σημεῖον δώ. -- ὃ. 4υ- 
τοῦς] τοὺς Κορινϑίους. -΄- 9. Ἐφ᾽ ἑαυτῷ] ἐπὶ τῇ πεν. αὑτοῦ. 
(λ. .41ὖγ.) --- 13. Τῶν τε πλοίων τῶν λεπτῶν. ( 40γ.) 

Χρῶ. 1). 1. χροῦ, τπᾶΥρ. γρῷ., δένα 5ιηδ ῬδΥυθη μοθῖσ.Ό Τιπὶ 
Ὦ. εδά. τηϑη., 1. 4]. θυ] Υ 85 
ΒΟΥΙρΡίΟΥ 65 μυο ΥΘΒΡΊσοσα ἀοοθθὶς 
δαποίδεϊο. 

᾿Αεί. ῬΑ]. 
ΡΟ ΘΙΣ 

2. Μιευνεῖν. ῬΑ]. μένειν. 
Ἐν γῇ πεζήν. Μάατρ. Εἴοτ. Κ1- 

ἨΔΥ. ἐν τῇ πεζῆ. ..ϑοῖ]ο πεζήν 
νοΥὰ δοῖ οὐ χϑίοσίαν δὰ τάξιν." 
ὌΘΕΈΤΝΙΣ 

Τὰ πλοῖα. Τά πιαῖδ οι. Ἀ θα. 
Παρέξειν. (6455. Ατιρ. ῬΑ]. 11, 

γαῖ. Η. Βερς. (6.) Β. ΑἸἴα. Ἑ]οΥ. 
Βα5. πιᾶῦρ. ϑίθρῃ. παρέχειν. 
Οιιοα ἰδοῖϊο γθσθρίπλι51.1.0.975., 
δἵ 58η6 Βαρὺ χὸ ἀοἴο αδταγ. 

Εἴ Απΐθ ΘΟ]. εἶτ᾽, φιοα 
ΤΟ ΤΟΝ ΓαδατῚ ΤΏ ΣΤ εἰν ταπι οἵ 
Ῥαυ σα] ηι τέ ροδὲ ἥσυχ. τα αι]- 
χουθὲ, δϑᾶ εὐἴδηὶ ἱποριαπὶ 56η- 
τεηϊίοπι οξοογοῖ. ΘΟΔΙΡΟΥ 1σὶ- 
ἐὰν εἶτ᾽ εἰ οοῃΐδοογαί. Αἱ οἷθρο 
ἐκπνεύσαι δο εἴ τ΄, ἙἘ τε Ρυῖο 
Ἠὶς νϑῖθγ 6 δἰ φιίπγ δὲ δὲ, αἰ 1Π], 
28. [6 Ε, Καᾶρ. 1. 1. Ρ. 9268.] Ἐὰς 
80 νογῖο: δὲ φιεεπι δρίγαγδῖ [ο 

σίηω οἷο. Ποίη 5644. ὅπερ --- αὖτ 

ΤΌΥΘι5 αἰεί, ΟΣ, 1. 

ΒΘΑ ΤΥ ΡΥΟΥῚ5. Ρουοαϊ ἀροᾶο- 
5151 716 τη ογποσιο -- ἐδιπροτὶδ δέα- 

ἐωγαδ. ΚΙΒΤΈΜ ΑΚ, (μοὴ γ α55,» 
τὸ ἀρ ΒΘΚΚ, Ἰορίξιισ.) [1ἴὰ οἷ- 
1δῦι ΟΟ.], οἱ σϑὶ χα, 

᾿Ἐχπνεύσαι. Απὶο ΘΟΕ]. ἐκσενεῦ-- 
αι, ᾳιοα ποῦ ΡΥοΥδιις ἔα] βιιπὶ 
πα] σα) 5, δὶ εἶ ἢ ογϑίϊοηθ οὈ] - 
4ιια θὐΐαηι οτπὶ 1 η1ξ, σου ρὲ 
ῬΟ556 ΠΙΘΙΔ] ΘΟ. 15. Οἵ, δὰ ἵν, 
98. Μοβαιι, Αὐ. αν. Πδη. ἐκ- 
πνεύσειν. Μαγρ. ΕἸογ. ΨίμπαΥ, 
ἐκπνεῦσαι ἄν. Ῥα]. ἐκλεῦσαι. 

Ἐπί. ΟἹ. Βερ. (Ο. ) Μοξαι. 
ΑΥ. Οὔτ. 1)8η. περί, ΘΧχ 1ῃ οΥΡΥ. 

Οὐδένα. ΑΥ. Ομ, πᾶτε. ΕἸοΥ, 
ψίηατν. δἀάπηϊν τέ. 

᾿Ησυχάσειν. ον, νιπα, ΟἸγ. 
ἡσυχάζειν. Ὁ. ἡσυχάσει. 

᾿Ἑαυτῷ. Ἐ, Οἵτ. 18. Ε, αὖ- 
τῷ. τι. αὑτοῦ. 

Βούληται. Ο. βούλεται. 
8. Τύτε. Τέ ἀθ, Ατὶ ΟἾγ. 
Ὑ ἀμφ. 1). ἐπ᾿ ἀμφ. 

᾿ Πλοίων. 1). λεπτῶν, οχ ἸηΐοΥΡΥ. 
ΥἹά, οαρ. Ῥτδθο. Τπ. οὲ Θ08ο]. 
“ἅμα προςκειμένων. ΕΟ. Ἐ, προς- 

10 
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τε νηΐ προςέπιπτε, καὶ τοῖς κοντοῖς  διωθϑοῦντο 1, βοῇ τὸ 

χρώμενοι καὶ πρὸς ἀλλήλους ἀντιφυλακῇ τε καὶ λοιδορίᾳ 
οὐδὲν κατήκουον οὔτε τῶν παραγγελλομένων οὔτε τῶν 
κελευστῶν, καὶ τὰς κώπας ἀδύνατοι ὄντες ἐν κλυδωνίῳ 

ἀναφέρειν ἄνϑρωποι ἄπειροι τοῖς κυβερνήταις ἀπειϑε- 
στέρας τὰς ναῦς παρεῖχον" τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν 
τοῦτον σημαίνει, καὶ οἵ ᾿ἀϑηναῖοι, προςπεσόντες, πρῶ- 

τον μὲν καταδύουσι τῶν στρατηγίδων νεῶν μίαν, ἔπειτα 
δὲ καὶ πάσας, ἣ χωρήσειαν, διέφϑειρον᾽ καὶ κατέστησαν 
ἐς ἀλκὴν μὲν μηδένα τρέπεσϑαι αὐτῶν ὑπὸ τῆς ταρα- 

χῆς, φεύγειν δ᾽ ἐς Πάτρας καὶ Ζύμην τῆς ᾿“χαΐας. 4. 
οἱ δὲ ᾿ἀϑηναῖοι, καταδιώξαντες, καὶ ναῦς δώδεκα λα- 

βόντες, τούς τε ἄνδρας ἐξ αὐτῶν τοὺς πλείατους ἀνελό- 

μενοι, ἐς Ἴ Πολύκρειον ἀπέπλεον" καὶ τροπαῖον στή- 
ὅαντες ἐπὶ τῷ Ρίῳ, καὶ ναῦν ἀναϑέντες τῷ Ποσειδῶνι, 

ἀνεχώρησαν ἐς Ναύπαχτον. 5. παρέπλευσαν δὲ καὶ οἵ 

δ᾿: Παραγγελλομένων συμβουλευόντων. (λ. “4“ὑγ.) -- Τῶν κπε- 
λευστῶν ] τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν κυβερνητῶν. --- 7. Σημαίνει) ση- 
μεῖον ποιεῖ. (λ. 4ὑγ.) -- 9. Χωρήσειαν] ὁρμήσειαν. (λ. 40γ.) --- 
10. Ἐς ἀλκήν] ἐς μάχην πολέμου. (λ. 41γ.} --- 16. ᾿ἀνεχώρησαν ] 
ὑπέστρεψαν. (1. 40γ.) 

Πάσας 6κ:5. Απρ. ΟἹ]. Ο. Ε΄ 
ῬΑ]. 11. Ψαῖ. Η. Βερ. (6.) οοὰν 
Βεβ. Οὐ. 1). 1. Ηβϑδᾶοκ. Βεκκ. 

κειμένων ἅμα. Ὦ. προκειμένων 
Ῥγδοροῖ, Οβιθυνπιὶ ΟΙΘΘΥ ΠΥ, 
Εαὐγαιπι 116 ]11|5, τι σι]σὸ ἢϊ, ρΡοβῖ 
Πδθο νϑύβθϑ, 8ῃ ΟΠ Βοκκ. ΕΥ̓] 
δᾶ νίγριΐα ρομδίιγ, 

Κοντοῖς. ἴιαιτ. οἱ παια ἀπθῖ8 
οἰΐαηι Εἰ.) 6ΕΧ {πὸ νιυϊραλιι 51η0 
11.116 σδιισὰ αἴνει, κονδοῖς. 

“Πιωδοῦντο. Ἐϊχϑορ οΐαν θυ 15 δὲε- 
οϑϑοῦντο. Νά, ποῖ, 

Τὰς κώπας -- ἀναφέρειν. »ϑυῖς- 
65 1ὼ κλυδωώνιον.““ ΥΥ Α58. 

Ὄντες οἵ. ΟΥ̓. 
Ἔν κλυδωνίῳ ἀναφέρειν. ἘΝ, 

ἄναφ. ἐν κλυδονίῳ. ,γ)8 1445 }π 
κλυδώνιον ἰοσὶϊ κλύδωνι οομῖτα 
γη55.“ ννΑ δ, 

Κυβερνῆταις. α. κυβερνίταις. 
ϑιαυπι ν]ηα, ἀπειϑεστέρους. 

Τότε δή. Ο. τότε δέ. 
Τοῦτον οπ. 1). Αἱ νἱά, 1, 58. 
Πρῶτον μέν. ἴῴ οτα. Ῥαὶϊ. 

γιΐρσο τὰς ἄλλας. 
Χωρήσειαν. Ὅν. διαχωρήσειαν. 
“Πιέφϑειρον. Ὁ). διέφϑειραν. 
Πηδένα. Οὐ. τπᾶτρ. δίθρη, μη- 

δεμίαν, εχ οοτγοοῖ. ΑἹ νἱα, δἀ- 
ποῖ. δὰ παραγιγνόμενοι ἴῃ ΠηὴθΘ 
ῬΥΆΘο. ΟΡ. 18. μηδέν. 

τρέπεσϑαι. ὦ. οοα. Β85. ΟΥ 
Ὠ. Ατ. Οἢγν. )8η. τραπέσϑαι. 

Πάτρας. Ο. Βερ. (6.) οοα, 
Β858. ιοβαιι. ρθύρθγαιη Πάτραν. 

4, Καὶ ναῦς δώδεκα. 1). Ρταδ- 
σραρηΐθῃ Του αν Τὸ τερθυῖν 

“ὠδεκα. Ματῖρ. ϑῖθριι. δέχαν 
Αἱ νὶὰ. Πἱοα, ΧΙ, 48. 

ΠΠλείστους. Ο. Τιι5. πλείους. 
᾿ἡπέπλεον. ΜίοΞχψιι.. Ατὐ, ΟΒτν, 

Ὥδη. ἐπέπλεον. Απΐθα ἤολύ- 
κχρίον ργαθβίαϊ, ΨΝ1α, οἂρ. 86, εἰ 
Ι, 2. Ρ. 165. 
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Πελοποννήσιοι εὐθὺς ταῖς περιλοίποις τῶν νεῶν ἐκ τῆς 

“ύμης καὶ Πατρῶν ἐς Κυλλήνην, τὸ ᾿Ηλείων ἐπίνξιον, 
κ 3 ᾿Ὶ “ - κι ἧς ει. » - «ι ν᾿ 

καὶ ἀπὸ Δευκάδος Κνῆμος καὶ αἵ ἐκεῖϑεν νῆες, ἂς ἔδει 

ταύταις ξυμμίξαι, ἀφικνοῦνται μετὰ τὴν ἐν Στράτῳ μά- 
χὴν ἐς τὴν Κυλλήνην. 

(β΄. Δευτέρα ναυμαχία. --- β΄. ΟἹἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἄλλην ναυ- 
μαχίαν παρασχευάζονται, οἱ δὲ ᾿ϑηναῖοι ἀποστέλλουσι Φορ- 
μίωνι βοήϑειαν" αὕτη γε μέντοι πρότερον ἐς Κρήτην πλεῖ.) 

πε΄. Πέμπουσι δὲ καὶ οἵ Δακεδαιμόνιοι τῷ Κνήμῳ 
ξυμβούλους ἐπὶ τὰς ναῦς, Τιμοχράτην καὶ Βρασίδαν 
καὶ “υκόφρονα, κχελεύοντες ἄλλην ναυμαχίαν βελτίω 
κατασχευάξεσϑαιν, καὶ μὴ ὑπ᾽ ὀλίγων νεῶν εἴργεσϑαι 
τῆς θαλάσσης. 2. ἐδόκει γὰρ αὐτοῖς, ἄλλως τε καὶ 
πρῶτον ναυμαχίας πειρασαμένοις, πολὺς ὁ παράλογος 
εἶναι, καὶ οὐ τοσούτῳ ᾧοντο σφῶν τὸ ναυτικὸν λείπε- 
ὄϑαι, γεγενῆσϑαν δὲ τινα μαλακίαν, οὐκ ἀντιτιϑέντες 
τὴν ᾿Δἀϑηναίων ἐκ πολλοῦ ἐμπειρίαν τῆς σφετέρας δὲ 

9: ᾿Ἐπίνειον} ἐπίνειον καλεῖται πᾶν ἐμπόριον, ἢ ἢ παρὰ τὸ ἐπι- 
νήχεσϑαι αὐτὸ τῇ ϑαλάσσῃ, ἢ παρὰ τὸ ἐν αὐτῷ τὰς ὁλκάδας νή- 
χεσϑαι ἢ ὀπέλλειν. 

πε. 9. Ὑπ᾽ ὀλίγων νεῶν] τῶν ᾿᾿ϑηναίων. (λ. Αγ.) -- 11. 
Νιαυμαχίας πειρασαμένοις] ἕν τῷ Πελοποννησιαπῷ πολέμῳ δηλον- 
ότι. ---: Ὁ παράλογος] τὸ παρὰ τὸ ἐνδεχόμενον γενέσϑαι. (λ. 4ὐγ. 
-- 19. Οὐ -- σφῶν τὸ ναυτικὸν λείπεσϑαι) οὐ κατ᾽ ἐμπειρίαν τοῦ 
ναυτικοῦ λείπεσϑαι. --- 18. Οὐκ ἀντιτιϑέντες] οὐκ ἀντιπαραβάλ- 
λοντες. (λ. 4υγ.) 

με Ταῖς περιλοίποις. Ὦ. τοῖς νἱ ἃ, οἀρ. 86. 92. Ὁ. 1. Ε,. Βρα- 
σίδα. 

ΟΝ ΑΥ. Ἦλεϊον. ϑιαιϊΐηι Βελτίω οτι. 1. 
1. ἐπήνειον, 568 ἢ ἴῃ ΣΦ᾽ ΘΟΥΥ. Κατασκευάξεσϑαι. ΟΥ. 1. Ἐ. 
ῬΑ]. ἐπίνιον, 56 Ποὺ αιοαῖιθ Ὑιηά, Μοβαι. Ατ. Ομγ, 128, 
ΟΟΥΥ. παρασχευάζ. Δὲ νά. ποῖ. 

Ἐκεῖθεν. Τιαιιγ. Ἐς ἐκείνων. Ολίγων νεῶν. Ο. Ἐ. νεῶν ὀλί- 
ΑΥ. ΟἸγ, κεῖϑεν Πδη. κῆϑεν. γων. Αἴ νὶβ ἴπϑϑὲ ἴπ ὀλίγων. 

Τὴν Κυλλήνην. Μοβαι. οὔ. ϑιίδιϊπι ΒΕΚΚ. εἴργεσθαι τ 5ο]οῦ. 

τήν, Αὐρ. Κυλήνην ΠαΡο!, 56ἀ ΟΣ. ἀθ ΑΥΤ. ΟΥ̓, Ρ. 159. 

ΑἸ ΘΥ μα ἃ ἃ πᾶ. ΧΘΟ, ΞΙΙΡΟΥΒΟΥ͂, 2. ᾿Εδόκει γὰρ αὐτοῖς οπι. Ο. Ἐ. 
Πειρασαμένοις. Ο. πειρασαμέ- 

ΟΑΡ. ΧΧΧΡΝ, ᾿υμβούλους. νους. 
ΑΥ. Οἰιχ. θη. ξυμμάχους. ἀ8 - Τοσούτῳ. Ἐ. Ἀερ. (6.) τοσοῦ- 
4.5. πἰ ποῖ ΔΡΊΝΙΥ. τον, δθὰθ θθηθ. ὦ. τοσούτων. 

Βρασίδαν. ΟἹ. Βασιλίδην. Αἱ Τὴν ϑηναίων---μελέτης. ΝἸηα, 
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ὀλίγου μελέτης. ὀργῇ οὖν ἀπέστελλον. 8. οἵ δὲ, ἀφικό- 
μενοι, μετὰ Κνήμου ναῦς τε περιήγγελλον κατὰ πόλεις, 
καὶ τὲς προὐπαρχούσας ἐξηρτύοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν. 4. 

΄ Ἀ ᾿ ς , κ] " 3 ΄ ΄ 

πέμπει δὲ καὶ ὁ Φορμίων ἐς τὰς ἄϑηνας τὴν τὲ παρα- 

σκευὴν αὐτῶν ἀγγελοῦντας, καὶ περὶ τῆς ναυμαχίας ἣν 
ἐνίκησαν φράσοντας, καὶ κελεύων αὐτῷ ναῦς ὅτι πλεί- 

, 3 »- - 3 ς ᾿ φ 2 

ὅτας διατάχους ἀποστεῖλαι, ὡς καϑ᾿ ἡμέραν ἑκάστην 
2 ᾿ ,, 323. νι , ρ ᾿" 3 , 

ἐλπίδος οὔσης ἀεὶ ναυμαχήσειν. ὅδ. οὗ δὲ ἀποπέμπουσιν 
εἴκοσι ναῦς αὐτῷ, τῷ δὲ κομίξοντι αὐτὰς πφορεπέστει- 
λαν ἐς Κρήτην πρῶτον ἀφικέσϑαι. Νικίας γὰρ Κρὴς 
Γορτύνιος, πρόξενος ὧν, πείϑει αὐτοὺς ἐπὶ Κυδωνίαν 

πλεῦσαι, φάσκων προςποιήσειν αὐτὴν, οὖσαν πολεμίαν" 

1. Οργῇ οὖν ἀπέστελλον] ὀἀργιξόμενοι ἀπέστελλον τοὺς συμ- 
βούλους. (λ. 4“0γ. ) -- 11. Γορτύνιος] ἰστέον ὅτι ἡ Τύρτυς πόλις 
ἐστὶ Κρήτης ἀπέχουσα Κυδωνίας σχεδὸν. σταδίους χιλίους" καὶ ἔστιν 
ἀπίϑανον, εἰναι πολεμίας ἀλλήλαις ταύτας τὰς πόλεις. ῥητέον οὖν 
ὅτι πολεμίαν λέγει τὴν Κυδωνίαν τῇ Πολίχνῃ. οἷς εἰκὸς χαρίξε- 
σϑαι κατὰ φιλίαν τὸν Νικίαν. --- 12. Προςποιήσειν) οἰκείαν ποιή- 
αειν. (λ. 40γ.) 

τὴν μελέτην, ΟΥΪ5515 ἰητουπιθ- 4, Καὶ περί. Καί. ν. 8]. τχδη. 
α11|5. [ὰ βϑηϊῖ. ΠΟΠΏΜ1]}1 ἔγιιδίσα ᾿ 
Πιδοβούα, 14. ποῖ. 

8. ᾿ἀφιπόμενοι. Απὶα ΟοΈΙ]., 
αι1 ΕὙ, Ῥογτιιηι βθοιιίιιβ ϑϑῖ, νὶσ- 
δυϊα ῬεΥρθύδιημ Ποῖ εἶσ, ΗΤῚ Ροϑβὲ 
Κνήμου οο]] σαί. ἘΘΚΚοτις 
ΟἿ ΠΘΠῚ 1 ΘΥΡῸ ἢ Οἴ10 ΠΘ ΠῚ ΟΠ 51, 
4ιιαϑῖ. οἱ δὲ ἀφικ. ΠΟη ΠΤ 
σοι οὗτοι δὲ ἀφικ.;) 564 οἱ ἀφικ- 
δέ. 

Κνήμου. Τιαιγ. τι. ΑΥ. ΟΠγ. 
τοῦ ἤν. 

Περιήγγελλον. Μᾶαγρ. ϑίθρῃ. 
περιήγγειλαν. ΤιΑυΥ. ἘΝ. τη. ΑΥ, 
Οὔτ. προςπεριήγγειλαν. Μη, 
προςπεριήγγελλον. Οἷο νΕΙΡΟ 
Ἰεχίοα πιοϑίγα σαγθπὶ ; Δ] ΓΘ ΠῚ 
ΤΥ ΘΗ 1551 1}}}}} ἴῃ 5111 111]|0115 
]1ος15. Υ͵. Γη ας νϑυρ. 

᾿Εξηρτύοντο. Τιαυγ. Ἐ.. ἐξήρ- 
τυον. ΑἹ τηθάΐιπὶ μἷσ ἀρ 1551- 
ὨΛ.1Π. 
Ὡς οῃν. Ἀὸρ. (6.) Δὲ νά. 1ο- 

605 1 αὐποίξ, 8 1, 48, αὐἀξοιῖ- 
Ρίοϑβ. 

Αὐτῷ. ΕΟ. ῬΑ]. Βεορ. (6.) στ. 
αὐτῶν, αιιοὰ Ἰαπαπετγοί, 

Καϑ' “ἡμέραν ἑκάστην. "ΟἿ. 
καϑ'᾽ ἑκάστην ἡμέραν, τὰ τιβῖϊα- 
τἰογθαι ογάϊηθηι 10 ἔΘΥ ἢ ἀπ]. 

᾿Αεί. Ῥα]. σιισβιις αἶεί, 5ἰσὰξ 
τιοᾶο ο. 84, 1. Τοῦππι νοσᾶριι- 
Τὴ 51 αριιπάδυθ οὐθάδβ, σορῖ- 
ἰὰ βρη ποαγθ 5] πρα]ούιπι α16- 
Υὰλπὶ ΟΠΊ65 80. 5ἰησι 88 ΠΟΥΔΒ 
ΒοΥΔΥ απ 4116 ΤΠ ΟΠΘεἴ8. 

5. Προςεπέστειλαν. Ἀθρ, (6.) 
προςεπέτειλαν, τυἱὲ ἴῃ πγᾶτρ΄. ΕἸΟΥ. 
νίπατ, δου Ταροῖαγσ, θΘιοά 
βαἰτθπὶ προςεπετείλαντο νοὶ] ρο- 
ἀἰὰὶ προςενετείλαντο 6556 ἀθρε- 
μ»αῖ, Αὐ'΄, ,ἐπεστέλλω πο πιοαο 
6 θρίβιο]ς, βεὰ δεΐδηι πιδηα8- 
ιἰ5. νά, ΤΠ. Μ. ἴῃ ἐπετειλά- 
μην.“ ΘΟἾΤῚ,. 1. προραπέστει- 
λαν, ξ᾽ 5. ἃ 6185. 

Γὰρ Κρής. Ῥαὶ]. Κρὴς γάρ. 
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» Ἀ - 

ἐπῆγε δὲ Πολιχνίταις χαριξόμενος, ὁμόροις τῶν Κυδω- 
νιατῶν. 6. καὶ ὁ μὲν, λαβὼν τὰς ναῦς, ὥχετο ἐς Κρή- 
την, καὶ μετὰ τῶν Πολιχνιτῶν ἐδίου τὴν γῆν τῶν Κυ- 
δωνιατῶν, καὶ ὑπὸ ἀνέμων καὶ ὑπὸ ἀπλοίας ἐνδιέτριψεν 
οὐκ ὀλίγον χρόνον. 

(Οἱ Πελοποννήσιοι καὶ ὃ Φορμίων ἀνθορμοῦσιν.) 
“ ν.. Ὁ} - 

πΞ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Κυλλήνῃ Πελοποννήσιοι, ἐν τούτῳ, 
ἐν ᾧ οἱ ᾿Δϑηναῖοι περὶ τὴν Κρήτην κατείχοντο, σταρε- 

Υ χ " ΄ 

σκευασμένοι ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, παρέπλευσαν ἐς Πά- 
νορμον τὸν ᾿Δχαϊχκὸν, οὗπερ αὐτοῖς ὁ κατὰ γῆν στρατὸς 
τῶν Πελοποννησίων προςεβεβοηϑήκει. ὃ. παρέπλευσε δὲ 

ἣν “5 , σ ἘΠ . 17 νι ν ᾿ ε 
καὶ ὁ Φορμίων ἐπὶ τὸ Ρίον τὸ ῆολυκρικον, καὶ ὧρ- 

μίσατο ἔξω αὐτοῦ ναυσὶν εἴκοσιν, αἷςπερ καὶ ἐναυμά- 

χησεν. 8. ἣν δὲ τοῦτο μὲν τὸ ἱΡίον φίλιον τοῖς ᾿4ϑη- 
, . ΤῊ ΤΥ ς χ,; “, τῶν ᾽ " πον - 

ναίοις, τὸ δ᾽ ἕτερον Ρίον ἐστὶν ἀντιπέρας, τὸ ἐν τῇ 
Πελοποννήσῳ" διέχετον δὲ ἀπ᾿ ἀλλήλων σταδίους μά- 

πε΄. 6. Ἐν τούτῳ] τῷ χρόνῳ. (λ. 41γ.) --- 15. Ζιιείχετον ] κε- 
χώρισϑον. (λ. 40γ.) 

6. Καὶ ὁ μέν. Ἠαθδο τπιεαθ δὰ 
τὴν γῆν τῶν Κυδ. ὁ} Βὶ5 ροδίζιμι 
Ον ἀου ἰαίδυι ΠΟ] 6} Ομ, Ὁ. 

“Ὑπὸ ἀπλοίας. Ὕπο οἱ. 6, Ε΄. 
Το. Ε,. ἀπ τάν. Οἴν, Τ 8η.., Σὲ 
τα ξ8η6 νπ]σιὶβ Ἰοαιογθί τυ, 

᾿Ενδιέτρειψεν, Ε;. ἐνδιέτριψαν. 
Ὁ. ἐνδιέτριβον. 

ΟλνΡν. ΟΥΧΧΥ͂Ὶ. Ἐν ᾧ ον», Ὁ. 
Κρήτην. ΔπΐΘ Οο11]}. τὴν Κρ., 

566 αὐίϊο. 6, (855. Ατιρ. ΟἹ. Ἀθρ. 
τ. Αχ, ΟἿχον δ, 17Ἐ8Ὲ ν ΒΒ. ἢ» 
ῬΔ]. πλ. δῇ ουληῖθθιι5 ΠΠ. οὐ ῬΑΥΥ.» 
ἂς αιϊοῖι5 ἰδ σδίαγ, 

Παρεσκευασμένοι. ΟἹ, Μοϑκηιι. 
Ατ. Οἰγ. ἴδῃ. παρασχευασά-- 
μενοι. 

9, Τὸ Ῥίον οτι. Οτ. Ἐκ Ἡ. ἐγ- 
Ῥοϊμθίαθ βύζουβ 'Ῥίων δἢουσὶ νὶ- 
ἄἰδιιντ. 

Μηολυκρικόν. ῬΑ]. Τι. Κι, τηᾶ- 
16 Πολυκρινόν. Ἡ. μολυ 5.ν. οα4, 
πᾶ ης 2,» 8 ἰγάθοῖὶ 1. Ψ11Π1, ρΡ. 517. 

ἑὴ τὸν ἰουμλῖη δί8 1 

οἱ ϑίθρ]ιαπο ἢ. 568. ἥολύκριον. 
ΗὔΏ)8. Ααά. Ι. 9, Ρ. 165. 
, ἹΘρμίσατο. Ε. ὡρμήσατο. ΤΑ. 
ὑρμήσατο. 

Εἴκοσιν ἀ6. ΠΏ 8ῃ. 
8. Φίλιον. Ο. φίλον, Γ᾽ 5. δ. 

“1 ἕτερον. Ὡ. ὕ 5. τ (δεῦύτε- 
00») 684. π8ῃ. 

Τὸ ἐν. ΟΕ. οοἄ, Β85. ΟΥ.1. τοῦ 
ἐν, σουΐγα πιθηῖθηι βουίρίογβ. 
Ὠ. τοῦδε ἐν, «φιιοὰ οἰΐαπι ἴπ 1. 
τ ᾶΥΡ'. 81. πιᾶπ. δα ηοὐδίι, 

“Ἰιέχετον. ΤιρΥὶ ομληε5 δεεί- 
χετον, τἰϊἱδὶ ἴουίθ Ἐν δὲ Ο,, ἀδ 
αυῖθιι5. ἰδοθίυγ,, διξιχέτην ΘΧ Ϊ- 
Ῥοηξ, φιοὰ Θοιι]. γθοθρῖῖ, Οο- 
ἀϊσιιηι βου ρ γδηι 6. 4ἷ5 1 
ἀοἴθη ἀδὲ, τὰ πη ρ οὐ Τϑοΐογιπιν ἀπα- 
Τὶς του δὴ ΡΘΥβοηδγη Οἰΐπι δἰ ΐδηι 

6556 αἰϊοδέ, 
48 ἀδ τὸ θρὶῦ δ η δοῖεν δὰ ἃρο0]- 
Ιου. ΒΠοα, [1]. ρΡ. 146.. πο ρτδθ- 
τογηπνιἐἰοηάιιπι, δος ΟΡ δογνδιῖο- 

{( 



5 
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λιστα ἑπτὰ τῆς ϑαλάσσης᾽ τοῦ δὲ Κρισαίου κόλπου 
΄ ὠς ΥἹ κα 5. Ὁ ὯΝ - ἢ; “ Ὁ} πα «ἰῷ ΩΣ 

στόμα τοῦτό ἐστιν.- 4. ἐπὶ οὖν τῷ Ῥίῳ τῷ ᾿4χαϊκῷ οἵ 
Πελοποννήσιοι, ἀπέχοντι οὐ πολὺ τοῦ Πανόρμου, ἐν 
ᾧ αὐτοῖς ὁ πεζὸς ἦν, ὡρμίσαντο καὶ αὐτοὶ ναυσὶν ἑπτὰ 

“8 Γ΄ φ ν ᾿ " 2 , 5 

χαὶ ἑβδομήκοντα, ἐπειδὴ καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους εἶδον. δ. 
Α Φ ᾿Ὶ ᾿ «᾿ Ἂς (8 Α χ , 5 4 2 [4 

καὶ ἐπὶ μὲν ἕξ ἡ ἑπτὰ ἡμέρας ἀνϑώρμουν ἀλλήλοις, με- 

λετῶντές τε καὶ παρασκευαζόμενοι τὴν ναυμαχίαν, γνώ- 
μὴν ἔχοντες, οἵ μὲν, μὴ ἐκπλεῖν ἔξω τῶν “Ρίων ἐς τὴν 
εὐρυχωρίαν, φοβούμενον τὸ πρότερον πάϑος, οἵ ὃὲ, 
μὴ ἐςπλεῖν ἐς τὰ στενὰ, νομίξοντες πρὸς ἐκείνων εἶναι 

᾿ - δ 

τὴν ἐν ὀλίγῳ ναυμαχίαν. 6. ἔπειτα ὁ Κνῆμος καὶ ὁ 
Βρασίδας καὶ οἵ ἄλλοι τῶν Πελοποννησίων στρατηγοὶ, 
βουλόμενοι ἐν τάχει τὴν ναυμαχίαν ποιῆσαι, πρίν τι καὶ 
ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ἐπιβοηϑῆσαι, ξυνεχάλεσαν τοὺς 
στρατιώτας πρῶτον, καὶ ὁρῶντες αὐτῶν τοὺς πολλοὺς 
διὰ τὴν προτέραν ἧσσαν φοβουμένους, καὶ οὐ προϑύ- 
μους ὄντας, παρεκελεύσαντο, καὶ ἔλεξαν τοιάδε. 

7. Τνώμην] σκοπόν. (λ. 40γ.}) --- 8. Οἱ μὲν] οἱ Πελοποννή- 
σιοι. (λ. 4Ὁ5γ.) --- 9. Οἱ δέ] οἱ ᾿“ϑηναῖοι. 

ΠΟΘ ΠΟΙ Ρ0:856 δα Αἰἰἱϊοος ρεῖ- 
τπαγθ. Οἵ. Βυϊζίηι, ΟΥ. πᾶχ. Ρ: 
849. ..ΜΊΗ1 ΒΘ βιιαϑιι οϑὲ ΤΠι- 
οὐάἀϊάθην βουϊρϑῖθβθ διέχετον. 
ἸΝΔ1π δ᾽ τπ5 Πουτ ἀποΥ πηι ρῥτο- 
ὩΔΟῚ ΤΟΥΤΟΥῚ Ππλ ΑΥ Π ΟῚ ΡΟ ΙΕ, 
εὐ δάδπιὶς Ἰάθιη θγαῖ, απὸ ἐθηρο- 
716 ἢδδο βδουϊρϑὶῦ ΤΠμπογ 4685." 
ΒΕΝΕΙΏ. ϑδοι βαπὶ Ηδββοκ. 
εὐ Β6κκ, 

Τῆς ϑαλάσσης. Τῆς οἱι. Ἐ. 
Κρφισαίου. Ομγ. Κρισσαίου. 

ΨΙ8, δὰ ς. 88. 1ηϊῖ, Ε. Κρησ-᾿ 
σαίου. 

4, ἹΘρμίσαντο. Τιαὰγ. ὡρμή- 
σαντο- 

ἑἙβδομήχοντα. Τιδαγ. Υἱπα. πεν- 
τήκοντα. 

5. [Μελετῶντές τε. 
ον 1. 

Οἱ μὲν ἀθ. θη. ,ΟἹἱ μὲν -- 

Τέ οι. 

φοβούμενοι. Αρποβοὶξ δαϊά. ἴπ 
Ῥία.“. νΥΑ55. 

Ῥίων. Νἰπα. δρίων, οἱ 516 δῖ 
ὁρίων εἰϊατα Ε,. Οἵ. δα ποῦ, ΠῈΚ, 

ἘἘςπλεῖν. Και. Η. Ἐ. ΜΝ πα. πη]. 
ἐκπλεῖν, οἷ ἴϊ8 οἰἰατὶ Βοσ, ἐθβέθ 
Ἀὶς., 564 τοβιθ ΘΟ δΠἜἶο Ο.. ἀπλεῖν, 
ο. ἐς ἴηϊ. νϑῦβ5, (166. τᾶπ.) 

Πρὸς ἐκείνων εἶναι. «ΥἹΠοτΙ. 
ΜΡ. Τῷ πρός ᾿ἀττικοὶ εἰς τὴν 
σημασίαν τοῦ ὑπέρ χρῶνται ἐνίο- 
τε. Θουκυὸ. Οἱ δὲ --- εἶναι. Αἀὰ. 
ϑίθρῃ. δὰ ϑουῖρι. ἀ6 14]. ρ. 82.“ . 
Ὀῦκ. Μαιμ. ΘΥ. 8. 372. δά- 
ποῖ, 1. 

6. ᾿᾿“ϑηναίων. ΒΘΚΙΚοΥΙ5. ἴπ 
Ῥγαρίαϊ. τη. δα, Ρ. Υ΄. ᾿θηλθυθ 
σοπίϊοῖς ᾿ϑηνῶν. Οἵ. αὐποῖῦ, 

Ἥσσαν. Ο. ησαν, 6 5. 6 οδἅ. 
ΠΊΔΗης, 



΄ 
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(.. Παρακέλευσις τῶν στρατηγῶν Κνήμου καὶ Βρασίδου καὶ τῶν ἄλ- 
λῶν πρὸς Πελοποννησίους.“ ΠΙΟΣΚ.) ᾿ 

΄ - Ξ: 
πξ. ,,'Ἢ μὲν γενομένη ναυμαχία, ὦ ἄνδρες Πε- 

λοποννήσιοι, εἴ τις ἄρα δι᾿ αὐτὴν ὑμῶν φοβεῖται τὴν 
μέλλουσαν, οὐχὶ δικαίαν ἔχει τέκμαρσιν τὸ ἐκφοβῆ-ς 
ὅαι. ῷ. τῇ τε γὰρ παρασκευῇ ἐνδεὴς ἐγένετο, ὥςπερ 
" " ΟΡ 2 , “- “δ᾽, 4 , 
ἴστε, καὶ οὐχὶ ἐς ναυμαχίαν μᾶλλον ἢ ἐπὶ στρατείαν 
» λέ "" ξυ: ἐβ δὲ ᾿ Ἁ 3 Ν - , 3 )λί 

ἐπλέομεϊ νέβη δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς τύχης οὐκ ὀλίγα 
ἐναντιωϑῆναιν" καί πού τι καὶ ἡ ἀπειρία πρῶτον νὰυ- 
μαχοῦντας ἔσφηλεν. 8. ὥςτε οὐ χατὰ τὴν ἡμετέραν χκα- 

᾿ ΡΥ -» , Ὶ ᾿ - ΄ 

κίαν τὸ ἡσσῆσϑαι προσεγένετο" οὐδὲ δίκαιον τὴς γνω- 

μης τὸ μὴ κατὰ χράτος νικηϑὲν, ἔχον δέ τινὰ ἐν αὐ- 
τῆς [γὲ] ξυμφορᾶς τῷ ἀποβάντι 

πξ. 1. Ἡ μὲν γενομένη ναυμαχία } ἡ στάσις πραγματικὴ, ἄγρα- 

- 3 , 

τῷ ἀντιλογίαν, 

φος, εἴδους συμβονλευτικοῦ. --- 2. Τὴν μέλλουσαν ναυμαχίαν. (1. 
“410γ.) - 35. Τέχμαρσιν] στοχασμόν. (1. 41ὑγ.}) --- Ἐ᾿ ᾿Εχφοβῆσαι! 
ἀντὶ τοῦ ἐκφοβεῖσϑαι. (Βασ. ) -- 6. Οὐκ ὀλίγα] ὁ ἄνεμος, καὶ ἢ 
ἐν κύκλῳ τάξις τῶν νεῶν, καὶ τὸ μὴ ταχέως αὐτοὺς ἐπιχειρῆσαι τῇ 
ναυμαχίᾳ, ἀλλὰ τὴν τοῦ Φορμίωνος ἀναμένειν διὰ τοῦ ἀνέμου 
στρατηγίαν. (1. 40γ. " - ὃ. Ἔσφηλε] σφαλῆναι ἐποίησεν. -- 9. 
Ουδὲ δίκαιον τῆς γνώμης τυ τῖι τὸ ἑξῆς, οὐ δίκαιον τῆς γνώμης 
τὸ μὴ νικηϑὲν κατὰ Ἀράτος ἀμβλύνεσθϑαι. - 11. Τῆς ξυμφορὰς 
τῷ ἀποβάντι) τῇ ἀποβάση συμφορᾷ. (λ. 40γ) 

τοι καί ὑγᾶ]θ, Απιαὲ ΤΊπογῷ, 
Ρασγίϊοι 5. καί τὸ καί. τά. δά- 

ΟλΡ. ΠΥΧΧΧΨΊΙΙ. ἄνδρες οπι. 
Ο., εἴσαὶ 1ἀθηὶ οὶ ἃ}115 δα ρ γα 
σδρ. 72. 

Οὐχὶ δικαίαν. ΟΥ. οὐ διπ. 
Τὸ ἐκφοβῆσαι. .,Ἐ}5ὲ οτῖϑηι 411 

Ἰθοῖῖο τοῦ ἐκφοβῆσαι, ατιατα ἃ]- 
ΤΘΥῚ ποὰ ροβῖροποπάδτι αἶχθ- 
τἱη.ἐ ΘΤΈΡΗ, Ηδμπο ϑίβρῃ. 5ϊ]- 
ΒὈὶ δχοορίζαβθθ ν᾽ αθιισ, «πηι 
ΤΠ 5 418 1 51 δριια Τιις. σοπι- 
Ῥᾶγθαῖ, Ψογυπμηλη]θπ. ., 8556 
Ῥοβὺ νϑῦρα Ηθησ. δέθρῃ., αἴ88 
ἴῃ ναγ, Ἰθοῖ, Ἰορυηταγ : βουῖρβθ- 
γαΐ 1ἴὰ ΠΡ ΘΥΘ ϑίοβαθυπι, Ῥιΐο 
τοῦ, «ττοὰ 4}1}0Ϊ ργο τό Ἰορὶ δά- 
ποῖδι ϑίθρῃ." ὈΠΚ. Αἱ ν]ᾶ, 
ποῖ, οὐ ἸΏΠΘΥΘΑΊῚ, 1. Ρ. 118. Οδ6- 
ἰθόσιι Ργὸ ἐκφοβῆσαι Νὶμηὰ. ἐκ- 
φοβεῖσϑαι. 

ὃς ᾿Επὶ στρατείαν. 
στρατιάν. 

Καί πού τι καί. Ὁ, Ἐ, καί πού 

ῬΑ]. ἐπι- 

ποῖ, Δ 1, 107. οὲ βοσίρί. ἀΐϑου. 
Ἰηἴγα 98, 4, 

γε ἀπειρία. Ἢ ἀε. αν. 
8. Ὥςτε οι. Β. 
Ἡσσῆσϑαι. Ο. Ἐ. οοὐ, Βδ85. 

Τὰν. Εἰ. ἡἠσσᾶσϑαι. Ατ. ΟἾγ. 
8}. ἡσσηϑῆναι. Ῥαι]ο γᾶγῖο- 
Υθῖὶ ρουίδοι 1 δηλ ναπι Πρ Υὰ- 
ΤΙΣ ἴδοι ΤΟΥ , 

Τῆς γνώμης. Μαγνρ. ΕἸοΥ, Ὑ- 
ΧΔΥ, τὸ τῆς γν.» ΘΧ Τα Δ1}1 σΟὨ16- 
οἴμγϑ. Ια, ποῖ, 
Αὐτῷ ΟδΞε5. ΟἹ. Ἀερ. Οὐ. Αὐ- 

ΑἸ γ. ΑἸά. ΕἸον. Βᾶς, δὲ μιὰ ἀτι- 
Βἷθ. ρ]υτοβ ργὸ νι]ρ. αὑτῷ. ΟΕ, 
ΕΔΥΥ. ΟἸβοΥ. δουρί. 

Τῆς γε [ιδιιγ, Ε΄. Μοβην. δὲν 
αἰ ντάδιιν, ΠΥ δηῖθ Γ,1ρΡ58. ΜΕ 
οοἰϊαϊ! ρυδοῖοῦ (δε5. Ἀθρ. οἵ 
τἀπὶ δἰ οσιιπινο ϑιθρἢ. ᾿λυσιιη), 

10 
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ἀμβλύνεσϑαι, νομίσαι δὲ ταῖς μὲν τύχαις ἐνδέχεσθαι σφάλ- 
λεόσϑαι τοὺς ἀνϑρώπους, ταῖς δὲ γνώμαις τοὺς αὐτοὺς 
ἀεὶ ἀνδρείους ὀρϑῶς εἶναι, καὶ μὴ ἀπειρίαν, τοῦ ἀν- 
δρείου παρόντος, προβαλλομένους εἰκότως ἂν ἔν τινι 

5 χαχοὺς γενέσϑαι. 4. ὑμῶν δὲ οὐδ᾽ ἡ ἀπειρία τοσοῦτον 
λείπεται, ὅσον τόλμῃ προέχετε᾽ τῶνδε δὲ ἡ ἐπιστήμη, 
ἣν μάλιστα φοβεῖσϑε, ἀνδρείαν μὲν ἔχουσα, καὶ μνή- 
μὴν ἕξει ἐν τῷ δεινῷ ἐπιτελεῖν ἃ ἔμαϑεν, ἄνευ δὲ εὐὖ- 
ψυχίας οὐδεμία τέχνη πρὸς τοὺς κινδύνους ἰσχύει" φό- 

10 βος γὰρ μνήμην ἐχπλήσσει, τέχνη δὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν 
ἐᾳ 

1. ᾿λμβλύνεσϑαι ἀναπίπτειν. (λ. 4ὖγ.) --- 8. Ταῖς δὲ γνώ-- 
μαις - ἀνδρείους ὀρϑῶς εἶναι ἔχειν τοὺς ἀνθρώπους ᾿ἕστηπυῖαν 
τὴν γνώμην καὶ μὴ. ὑποπεπτωκυῖαν. τοῖς δεινοῖς. (λ. 4γ.) --- 6. 
«Κακοὺς γενέσθαι} ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ δίκαιον. -- (7. Προέχετε} τῶν 
᾿Αϑηναίων δηλονότι. (1. δυγὰ τ ΕΣ ἐπιστήμη] ἡ γυμνασία, ἡ με- 
λέτη. (ω. 40γ. ) -- 9. Ἐν τῷ δεινῷ] τῷ πολέμῳ. (λ. 40γ.) --- 11. 
᾿Εχπλήσσει] ἐξωϑεῖται, [ ἐκκρούει (λ. 40γ.}] 

1ΐοπι (ἰπΈ θυ πη 605) ντ]σ ρ΄, ΘΧ 61 - 
ΡΙΙ. Τῆς τε (885. 6. Ε΄ γαϊ. Η. 
Ἀερ. (6.) ἢ. 1. Τάπι γέ αιιδηι 
τὲ ἀδθββα νἱάθίυσ Ῥα], [{., ἔου- 
ἴα556 Εἰ18πὶ Ατιρ. Β. χη... απαῆ- 
4τἰᾶπὶ ὧ6 ἢΪ5. οπιηΐθιυς5 ἰαηΐιπι 
ΟΧ 5116 η10 σΟ]]αϊοσισ σομ οἷ- 
ἴὰγ. Γέ δρθοθυπιηΐ Οὐ]. δὲ 
ΒΕΚΚ., σοϑυϊησῖν Ηδϑοῖ. 

᾿Δμβλύνεσϑαι. Ο. ἀλγύνεσϑαι. 
᾿Δεί. Ῥαῖ. τισϑβιις αἶεί. 9.8 Ἐ 

4; Ρ.. 911: Ὁ. ΤοσῖΣ 

᾿ἀνδρείους ὀρϑῶς εἶναι. Ὁ. Ἐ. 
ὀρϑῶς εἶναι ἀνδρείους. 1Τιαττ. 
ΨΙπα. τὰ. Ατ. ΠΥ, θη. ὀρϑῶς 
ἄνδρ. εἶν., αα νυ] ράγουη οὐ 611. 
ταβἐλιπιθη ἀτιπ1, ἃ αι ΟΥδθοὶ 886- 
ῬΘ τϑοθάιηΐ. Οδϑίθσιπι 1, ἀν- 
δρείαις, τηδΥ. ἃ]. πιδῃ, ἀνδρεί-- 
ους. 

Παρύντος ἴῃ ΑἸ, ἃ Τηδη, Τ6Ο, 
δαάϊτιπι, ἴῃ Μοβαιι, απ ἀν- 
δρείου Ἰορίτατ, 

ἦν. Μοξαι. ἄρα. 

4, Ὑμῶν δ᾽. 4᾽ νοῦ δροβίγσ. 
(455. Ὁ. Β6ρ. (6.) στ. Ὁ. γι}- 

Τἠμογά. ἸΖ. Ψ. 111. 

8ο Ρἴθπθ δχατϑίατ. ΓΠβεϊω Όσ, 
σ. Ὁ. οὐ δὴ ἀπειρία, Ἡἶϑὶ 14]- 
1τν Θ411. 1)8η. οὐχ ἡ ἀπ. 

Προέχετε. Τι. Τιδατ. Ἐ,, προςέ- 
χετε. 

Ἰῶνδε δέ. 41 οΥα. Τιαιγ, ΕἸ. 

Φοβεῖσϑε. ῬΑ]. φοβεῖσϑαι, 564 
ἴῃ ΠιᾶΥΡ. ΘΟΥΥ, 

ἀνδρείαν. ΟΥ. Τιι5. ΒΕΚΚ. ἀν- 
δρίαν. Οἵ. ἀ6 Ατί. οὐἱί. Ρ. 158., 
ἼΒῚ ν8. 9. τ|ΐῖ, δηΐθ Ργαθύθτιὲ ἀν- 
δρία ἊΝ ἢ ̓ἀνδρία Ρ]δοεὶ οἰΐαπι 
Οοἱμ!. δὰ Αὐΐετοι, ΡΟ] , ρ. 9288. 
Ὦ. 1. ἀνδρείας. 

“Ἕξει. Ν]ηα. ἕξειν. 

άνευ δὲ --- ὠφελεῖ. ..8 το ΡὈδδι5 
Ρ. 88. οχΧ Ομίρςὲ οὐαὶ. ΟΟΥΣΡ 6 
Οποπιῖ.6 ὙΝΑ55. 

Οὐδεμία. Οἀ55. οὐδὲ μία. 
Φόβος --- ἐκπλήσσει. (ΤΠ στ. 

ἹἽΜδρ. πὸ πο ΠΕ: ἊἌϊψαος 
ΒΟΙΙρΡΊΟΥΘ5. ἢπιΟ ΥὙΘΒΡΊΟΘΥΘ ἀοοθ- 
Ρ1τη δάμοῖ. Μα]6 ἢ). 1, ἐπιπλήσ- 
σξι, ἴῃ Υη. διιρτ βουϊρύαμι ἰηΐου- 
Ῥτϑίδιμ θη ηὶ ἐξαιρεῖ. 

Τέχνη --- ὠφελεῖ. Ηϑοο 406556 

Ι, 
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ὠφελεῖ. 
τολμὴη 

δὲ ὑμῖν 
ὁπλιτῶ 

τερον ἀντιτάξασϑε, 

δεδιέναι τὸ ἀπαράσχευοι τύτε τυχεῖν. 

ληϑός τε νεῶν, καὶ πρὸς τῇ γῇ οἰκείᾳ οὔσῃ, 
ταρόντων, ναυμαχεῖν" τὰ δὲ πολλὰ τῶν πλειό- 

ΘΟΥΡΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 

ι ᾿ .-ἊὉ νυ , 3». “ κ 
5. πρὸς μὲν οὖν τὸ ἐμπειρότερον αὐτῶν τὸ 

" " Ν . ᾿ ΜΝ 
πρὸς δὲ τὸ διὰ τὴν ἡσόαν 

6. περιγίγνεται 

νῶν καὶ ἄμεινον. παρεσκευασμένων τὸ κράτος ἐστίν. 

Ύ. ὥςτε οὐδὲ χαϑ᾽᾿ ἕν εὐρίσχομεν εἰκότως ἂν ἡμᾶς 
σφαλλομένους " 
ταῦτα προργενόμενα διδασκαλίαν παρέξει. 

τες οὖν καὶ κυβερνῆται καὶ ναῦται τὸ καθ᾽ 

ἡ προλείποντες ἡ ἄν τις προς- 

9. τῶν δὲ πρότερον ἡγεμόνων οὐ χεῖρον τὴν 
ἕκαστος ἕπεσϑε, χώραν͵ 

ταχϑῇη. 

καὶ ὅσα ἡμάρτομεν παμαρὰν ἐμέ, νῦν αὐτὰ 
8. ϑαρσοῦν- 

ἑαυτὸν 

ἐπλείμιον ἡμεῖς παρασκευάώσομεν, καὶ οὐκ ἐνδώσομεν 
πρόφασι 
βουλη ἢ κὰ 

, οὐδενὶ χακῷ γενέσθαι" 

χολασϑήσεται τῇ πρεπούσῃ ζημίᾳ" οἵ δὲ ἀγα- 

ἽἊ , »ἭἬ Π 

ἣν δὲ τις ἄρα καὶ 

οὶ τιμήσονται τοῖς προρήκουσιν ἄϑλοις τῆς ἀρετῆς. “ 

5. Τὰ ᾿ολιά], ἀντὶ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. οὐκ εἶπε δὲ ἀεὶ, 
διὰ τὸ ἄδηλον τῆς τύχης. - 9. Προςγενόμενα ἢ προρχτηϑέντα. -- 
11. Χώραν]) ἀντὶ τοῦ τ 
μόνων) τῶν καταναυμαχηϑέντων ὑπὸ Φορμίωνος" 

ἵν. (4υγ. ) -- 12. Τῶν δὲ πρότερον ἡ '8- 
λέγει δὲ τοὺς 

περὶ Μαχάονα καὶ ̓ Ισοκράτην. --- Τὴν ἐπιχείρησιν τῆς παρασκευῆς 
τοῦ πολέμου δηλονότι. 
ναῖοι. 
ἀὐγ.) 

1815, αττιπι ἔργ ΥΘρ "0 δὶς 
Ῥγαθοθαθηξπι ὁ ἄνευ δὲ εὐψυχίας 
--- ἐσχύει. ϑ6ὰ ομϑίαῇ. ποὴ 580- 
Ἰὰπὰ οχπηΐπηι οοα 4... “ΠῚ οἷ- 
ἴηι ϑιομραθὶ διιοξουϊίαβ. 

τΡϑ ΟΡ οι ΡῬΥο ἀλκῆς ᾿Δλκῆς. 
μΐπο δηιθπᾶδ. “ παθοὶ αὐτῆς. 

ὙνΑ458. 
5. Τὸ τολμηρότερον. 

(8855, Αυ. ΟἾγ. Πδῃ. 
᾿Δπαράσκευοι. Οοὰ. Β85. ἀπα- 

ράσκευοί γε. 
6. ἱγμῖν. Π δι. ἡμῖν. 
“Πλειόνων. Τιαὰγ, ΑΥ, ΟἾγ. πλε- 

ὄνων. Οἵ. 1. 1. Ρ. 9938. 
7. Πρότερον. ΑΥ. Ομ γ. δῆ. 

πρῶτον. ϑῖο οιΐδπὶ πι.7 ἘΠῚ δά- 
5ουρίι γρ. πρότερον. 

Τό ἀο. 

(λ. 40γ.) -- 15. Οἱ δὲ ἀγαϑοί] οἱ γεν- 
(λ. 40γ.) - 16. Τιμήσονται) ἀντὶ τοῦ τιμηϑήσονται. (1. 

8. Θαρσοῦντες οὖν. Οὖν 5.ν. 
4]. πϊδη. Η. 

Τὸ καϑ' ἑαυτόν. Τὴ ῬᾺ]. τϑο. 
γ]8, τῷ ῬτῸ τὸ ΘΧ 11, Αι 
νἱ 4. ποΐ, Ῥτο ἑαυτόν Ε. ἕαυ- 
τῶν, τι. Αγ. ΟἸγ. ἑαυτούς, 564 
ἴῃ τ. ΞΕ ΡΥ βουϊρίαπι ὧν, 

ἸΠρολείποντες Οδ55. Δτρ. ΟἹ. 
ΘΟ. Ῥαὶ. 1 ναῖς Ἡ..1. σθαι 
Ἡδδοκ. ΒΕΚΚ. νυΪρο λείποντες. 
Τὰ πὶ. πρό βιιρθύβου, [1υὲ146πι 
Ῥϑιι]ο δυῖθ πομλἶηὶ χώραν 5 ρ6γ- 
80Υ, τάξιν, ὁχ ὅ0}0]. 

9. Τὴν ἐπιχείρ. ἡμεῖς. Ἐ.. ἡμεῖς 
τὴν ἐπιχείρ. 

Τιμήσονται. Ατ. ΟἸγ, 
ἁήσονται. Αἱ νἱᾶ, δαμοῖ, 

τιμὴ- 

10 
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᾿. ἡ : , ᾿ ΕΣ 
“4. » ψ ἦν 

" ἐὰν" 
ΕΤΟΣ Γ. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. πη. 4168 

( Τῶν ᾿4ϑηναίων αἱ γνῶμαι καὶ διάϑεσις τῶν ψυχῶν.) 

πή. Τοιαῦτα μὲν τοῖς Πελοποννησίοις οἵ ἄρχοντες 
παρεχελεύσαντο. ὁ δὲ Φορμίων, δεδιως καὶ αὐτὸς τὴν 
τῶν στρατιωτῶν ὀῤῥωδίαν, καὶ αἰσϑόμενος ὅτι τὸ πλῆ- 
ὥος τῶν νεῶν, κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ὦ νοι, ἐφο- 

5 βοῦντο, ἐβούλετο ξυγκαλέσας ϑαρσῦ [ τὲ» καὶ παραί- 

νεῦσιν ἐν τῷ παρόντι ποιήσασϑαι. 2. πρότερον μὲν 
γὰρ ἀεὶ αὐτοῖς ἔλεγε, καὶ προπαρεσχεύαξε τὰς γνώμας, 
ὡς οὐδὲν αὐτοῖς πλῆϑος νεῶν τοσοῦτον, ἣν ἐπιπλέῃ, 
ὅ τι οὐχ ὑπομενετέον αὐτοῖς ἐστί" κχαὶ οὗ στρατιῶται 
ἐκ πολλοῦ ἐν σφίσιν αὐτοῖς τὴν ἀξίωσιν ταύτην εἰλή- 
φεσαν, μηδένα ὄχλον, ᾿Δϑηναῖοι ὄντες, Πελοποννησίων 

156. 

) 

- ς »" ἔ," Ἀ Ἁ Ἁ - Ὰ ΝΣ 

νεῶν ὑποχωρεῖν. 8. τὸτξ δὲ πρὸς τὴν παροῦσαν ὄψιν 

ὁρῶν αὐτοὺς ἀϑυμοῦντας, ἐβούλετο ὑπόμνη σιν ποιήσα- 
ὅϑαι τοῦ ϑαρσεῖν, καὶ ξυγκαλέσας τοὺ ; ̓ Δϑηναίους, 

ἰδ, ΦῸ Υ̓ 

ἔλεξε τοιάδε. ὥν Ὁ» ὅγἢ 

, ω ΄ ᾿ 
πη΄. 4. Ἐυνιστάμενοι] συναϑοοιξζόμενοι. --- 10. Τὴν ἀξίωσιν 

τὴν πεῖραν --- 11. Πηδένα --- ὑποχωρεῖν ) σημείωσαι τὴν σύνταξιν. 

ΟΑΡΟΤΧΧΧΥΠΙ. Τὸ πλῆϑος. 
Τό οπι. Β6σ. (6.) 

᾿Ξυγκαλέσας. 1. ξυγκαλέσαι. Ὦ. 
ΟΠ. 

2, Πρότερον μέν. έν οτα. 
ΒἈδ5. (6.) Μοχ Ραὶ]., πιὸ βο]οῖ, 
αἰεί; ΟΣ, Τὶ 1... 9 4} 

Αὐτοῖς. Ο. 1ι. Καῖ, Βερ, ΟΥ- 
Τιαῦγ. αὐτούς, Ξ6ἃ Ο, εἰ Θχ- οἴ 
6πιθηαΐ, αὐτοῖς." Ἃ 
Ἔλεγε ἃ τηδῃ. γ66. ἴῃ Ἄυξ. αα- 

αἸΐαπι. 
᾿Προπαρεσπεύαζε. παρε- 
εὐαζε. ; 
Τοσοῦτον. Τι. Ναὶ. Βοσ. (6. 

στ. ΑἸἹα, ΕἸοσ. Β85. τλᾶτρ, ϑίθρἢ, 
τοσούτων. Ἐς, ὦ 5. ὃ. 

σ. 

'ν 

Αὐτοῖς᾽ οπι. Ἐ.. 

Ἔν σφίσιν --- ὑποχωρεῖν. ,,Ο]- 
ταὶ Ὑπποπι. Μ' ἴῃ ν. ἀξιῶ.““ὙΑ58. 
101 ᾿“ϑηναῖοι ὄντες οι. 

Ἐν σφίσιν αὐτοῖς. Ματρ. ΕἸοΥ- 
Ὑίμαυ. ἐν σφ. αὖτ. 

Μηδένα ὄχλον. Τῇ 1, 8]. τηδπ. 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ. Ψψὲ 85. νὰ οἷ ὦ 8. ον. 
θᾶ σοΥΥθοῖ τ ἔδοῖ!ο σΥ γι. 
Οἵ 1. 1. ν. 132. οί. ΜΙ. 

8. Τότε δέ. Ο. τότε δή. 
ο Ὁρῶν. Ἐ. ὁρῶν τε. 

Ἔλ . Ει. τὰς ΑΥὐ, ΟἸχ, ἔλε- 
γ8) ῬΘΙ 88 οὖν Ἡδιοιίης. νᾶ. 
ποῖ, Δα 1, 119. 

“χ, 

Ἂ 

[Ὡ] 

» 



ψ. ΓΎ ᾿ 
3, "ᾷ ῳ ψ 

442ἁἍ ΘΟΦἝΕΚΤΕΥΖΟΥ ΞΥ̓ΓΤΡΩΦΗΣ ΒΕ. 

(.. Παραίνεσις τοῦ στρατηγοῦ Φορμίωνος πρὺς τοὺς ᾿4ϑηναίους. “" 

ΜΟΣΚ.οῚ) 
ΨΥ 
΄ -»" - τ , - 

πὸ. οἷΟρῶν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, πεφο- 

βημένους τὸ πλῆϑος τῶν ἐναντίων, ξυνεχάλεσα, οὐκ 
ἀξιῶν τὰ μὴ ἐν ὀῤῥωδίᾳ ἔχειν. “. οὗτοι γὰρ 

ω ΟῚ - ν᾿ “: Ἂ κ᾿ 3 ι 
πρῶτον μὲν διὰ τὸ προνενικῆσϑαι, χαὶ μηδὲ αὐτοὶ 
οἴεσθαι ὅμοιοι ἡμῖν εἶναι, τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν, καὶ 

3 9 ν -»ἬᾺἬ ᾿ “ς᾽ τ ’ 

οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου παρεδσχευασαντο" ἔπειτα, ῷὡὦ μάλιστα 

πιστεύοντες προςέρχονται, ὡς προςῆκον σφίσιν ἀνδρείοις 
εἶναι, οὐ δι᾿ ἄλλο τι ϑαρσοῦσιν ἢ διὰ τὴν ἐν τῷ πεξῷ 
ἐμπειρίαν τὰ πλείω κατορθοῦντες, χαὶ οἴονται σφίσι 
καὶ ἐν τῷ ναυτιχῶ ποιήσειν τὸ αὐτό. 8. τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ 
δικαίου ἡμῖν μᾶλλον νῦν περιέσται, εἴπερ καὶ τούτοις 
2 3 , οὖν 
ἐν ἑκχεινῷ Ἂ 

ΨᾺ ἘΣ 

ἐπεὶ εὐψυχίᾳ γε οὐδὲν προφέρουσι, τῷ δὲ 
ἐμπειρύτεροι εἶναι ϑρασύτεροί ἐσμεν. 4. Λα- 

πϑ΄. 5. Τῶν νεῶν] γράφεται τῶν ἐναντίων. (1. .“ὖ0γ.) --- 9. 
ἱΞυνεκάλεσα] εἰς ταὐτὸν συνήγαγον. --- 8. Οὗτοι γὰρ] οἱ “ακεδαι- 
μόνιοι. --- 12. Ἔν ἐκείνῳ ] ἐν τῇ πεζομαχίᾳ. ---- Οὐδὲν προφέρουσι] 
κατὰ τὴν ναυμαχίαν. 

ΟΑΡ. ΟΧΧΧΊΧ. Ὦ, ἄνδρες οπι. 
ΒἈορ. ((.), 5ο]ι ἄνδρες ῶω. Ε. 
οἾΝοα Ἰορίτιν ἄνδρες ἴπ γδίουθ 
οοαϊοο, ᾿ἰσοῖ οἷτιβ δαϊθοῖῖο 56 Γ- 
ΤΟ 6ΠῚ Ὠ18 915 ΟΥ̓ΔΘΟΙΙῚ οὗ ΟΟΥΘ 
ααοάαπιπηοᾶο ν]άθδίισ Επὶ 
ἰδπχθὴ δι ἀθηλ οΟα, 1η 4110 ΘΙ 181 
αιιο άπ ἴοσο θη ΠΑΡΘΥΘ Π16Π1}- 
ηἱ.ς ΘΤΕΡΗ. Ψ|4. οαρ. 79. εἰ 
1). ἴῃ βουὶρέ. ἀἴβου. δὰ 11,9. 

Στρατιῶται. Ὦ. 1. ᾿“ϑηναῖοι- 
Τῶν ἐναντίων. ϑ8οῃοϊ. τῶν 

νεῶν Ἰορίββα υἱάθίαν, αι 
ΕἸοτ. ΝΊΠΑΥ. ΒΡ ΘΥΒΟΥ. ΘῈ οτΐ οχ- 
ῬΙϊοϑπάο 1ηβουνῖδ αυϊᾶ πο- 
βἴγιιηι δριια ὅ6Π0]. ο. 99. δορὰ 
οοἷη Με5. Το. πᾺ]}1ὰ ναυϊθίδα5 

᾿ ΒΟΥΙρΡίιγαθ οϑῖ, [ἢ (8585. [αιϊ- 
ἀ θη] βιι ρου ἐναντίων ΑἸ Ἰχιῖα 5 ου- 
Ῥέιπι ουαΐ, συοα ν᾽ θθαίηγ 685- 
56 νεῶν" Ἰδπὶ δΕΓΘΠΊΘ ἢ ἴι}}} 18 
δναπιθγϑῖ, αὐ ποῖ 5415 ᾿θϑὶ Ρο8- 
βοῖ, ϑρὰ εἱ ψυεῶν θδῖ, βοὴ ἴδηαι 
Ῥτο γασΐα Ἰθοιϊζομθ Βαβϑπάμπι 6ϑ5ϊ, 

{181} ῬΥῸ ΞῈΡὈ] ΘΠ] Θηἴο 51}}}5 881} - 
{ἰνῖ,) ᾳιοα Ἰηο ἀδβί θύδυὶ ριι- 
ἴδρδιᾳ: αιιΐ 14 Ξογὶρβῖξ, οχ ΤΒὰ- 
ογάϊάθ, αὶ [πιοχ οἱ οἂρ. 88. "15] 
αἰεὶ πλῆϑος νεῶν." ὈὔΚ, ἴῃ 
Αἀμποίῖς, δα 50}0]. 

᾿Οῤῥωδίᾳ. Β. ὠῤῥδία. 
9, Τὸ προνενικῆσϑαι. Ἐ. τὸ 

προρευρεῆσαν Ῥασ, μϑϑοῖὶο {ιῖβ 
Ομ. τύ. 
Ἡμῖν. οτα. στ. Μόοβαιι. 

θ δη. 
Πλείω. Ἰιαιγ. πὶ. πλέω. ΟΣ, 1. 

1: ῬΠΘΘΒ, 
Οἴονται. 1Τι. Ψαῖ, Η, μος. (6.) 

οἷόν τε, φιοα Ρ]ασοοραὶ Κἰβίθιπα- 

( εὐ ππ “ 

Κεγο. Αἱ νἱὰ, δάμοῖ. 
385. Τί οτν Οδ853. 

το, δαάςουῖθε.) Αἰισ. ΟἹ. 1᾿. αἱ, 
. Ἐμπειρότεροι εἷναι. Ταῦτ, Ε,. 

τη. τσ. ΟἾγ. εἶναϊ ἐμπειρ. 868 
νἱβ ἰηθϑεξ ἴῃ ἐμπειρ. 

Θρασύτεροι. ΑΥ. ϑαρσύτεροι. 
Ἃ 

ἕῳ 

Καὶ οὐκ. Καί ἀ6. ΑΥ. Ομ. 

" 
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57. 

5.1 
κεδαιμόνιοί τε, ἡγούμενοι τῶν ξυμμάχων, διὰ τὴν σφε- 
τέραν δόξαν ἄκοντας προράγουσι τοὺς πολλοὺς ἐς τὸν 

κίνδυνον" ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτε ἐπεχείρησαν, ἡσσηϑέντες 
παρὰ πολὺ, αὖϑις ναυμαχεῖν. 5. μὴ δὴ αὐτῶν τὴν 
τόλμαν δείσητε. πολὺ δὲ ὑμεῖς ἐκείνοις πλέω φόβον 
παρέχετε καὶ πιστότερον, κατά τὲ τὸ προνενιχηκχέναι, 
χαὶ ὅτι οὐκ ἂν ἡγοῦνται, μὴ μέλλοντάς τι ἄξιον τοῦ 
παρὰ πολὺ πράξειν, ἀνϑίστασϑαι ἡμᾶς. 6. ἀντίπαλοι 
μὲν γὰρ οἱ πλείους, ὥςπερ οὗτοι, τῇ δυνάμει τὸ πλέον 
πίσυνοι τῇ γνώμῃ ἐπέρχονται" οἵ δ᾽ ἐκ πολλῷ ὑπο- 
δεεστέρων, καὶ ἅμα οὐκ ἀναγκαξόμενοι, μέγα τι τῆς 
διανοίας τὸ βέβαιον ἔχοντες ἀντιτολμῶσιν. ἃ λογιξόμε-- 

ΕΤΟΣ Γ: ΘΕΡΡ̓ΡΟΣ. Κα. πϑ΄. 
ξ ἣν 

4͵ Παραπολύ] ὑπερβαλλόντως. (λ. 40γ. )) -- 7 Οὐκ ἂν ἡγοῦν- 
ται -- Ἐπὶ ὃ νοῦς οὕτως; ἡγοῦνται οἱ ἐχϑροὶ μὴ ἀνϑίστασϑαε 
ἡμᾶς ἄλλως ἢ μέλλοντάς τι γενναῖον πρᾶξαι. - 8. ᾿Δντίπαλοι] 
ϑαῤῥοῦντες ἀντιπαλαίειν. - 10. Πολλῷ) τῷ μέτρῳ. --- 11. Οὐκ 
ἀναγκαζόμενοι) ἡμεῖς [δηλονότι οἱ ᾿ἀϑηναῖοι. (1. Κασσ. 4ὐγ.}} 

4, Τῶν ἀψμῆνων Βαγ. ΑἸἹά. 
ΕἸον. Β85. βρῇ. 1 ἐ πλάΥα., ΘΙ 6ρ]ι. 
9. αὐτῶν ξυμμι. με ἐς ΠΡ ΟΥΗῚ 
Τιαιν, Ψὶπα., «αὶ οπ. ξυᾷμ.» 
αιοά ἴῃ Ε'. αἰ. τϑη, δάβογ., 1π 
4τὸ δοἄθπι αὖ τῶν Ἰορίψιν, δὲ 
αὖ «υΐάθπι ἴῃ Πλᾶτρ. 564 1Ώ1119 
νϑύβιιβ, ἴ{πᾶθ αὖ τῶν ρδϑβϑϑίμιθ 
ΒΟΥΒΟῚ νο]ῖς Βοποά. 

Προφάγουσι. Ο. οοα. Βα5. Οτ. 
προάγουσι, ατιοα ῥτοβαὶ Β 6 5Κ. 

᾿Επεχείρησαν (855. Ατπιρ. ΟἹ, Ο. 
Ἐν Το Καῖ. Β6ο. (6.) στ. πιᾶυρ. 
ΑἸα, Ψ]ηΔΥ, [5.05] ἤδασι, ΒΕΚΚ,, 
Ἰάἀθηηχιιθ οὐΐδηι δίθρῃ. Ἰθϑὶ ΜΕΝ 
ποίΐανοταί, Ψι]ρο ἐνεχείρησαν. 
ΤΠ] τοαχιιθ νου ἴῃ δογιαπαὶ τι0- 
ἐϊοπθ ΨΜπΟΥ ἀ1165. υὐϊτιγ (ν]ά. 
Τη4,}, δὲ βουϊρίισα ἴδαὶ 1, 198, 
ΓΆΡ Ἢ 

δι. 21» οὐ δὲ. 
Τόλμαν. 1. τόλμην. Αἱ νἱά. 

10}. δὰ Ργγη, ὑ, 531. 56 
Πλέω Ἐ. Ο. Ε᾿ Νὰ, ἀαϑ 40 

ἴα] 5 ἰγαᾶτιὶ ΒΘΚΙ,} ομι., Αὐ, ΟἾγ, 
Τδη. ροβῦ φόβον φΟἸ]οσδηι, 1 διιχ, 
πλέον ΘΧαυϑηΐ, 

᾿Ηγοῦνται. Ῥι6ρ. ἡγῶνται. 

᾿ἀνϑίστασϑαι. ἸΝο 1111 ῬαΥΥ. 
ἘΥροιπθίατσαπ; τὸ νἀ ἀθίασ, οἵ- 
ΤΟΥ͂Θ ἀντίστ. 

Ἡμᾶς Οα55. Απρ. ΟἹ. ΟΕ. Ῥ' 
ῬΑ]. Η. Βι65. (6.) εοὔ, Βα5, ΟΥ- 
1. Μοβαα. π. (1η {ι10 ΘΟΥΥ 500]. 
411. Ηδδοῖς, 6 1, βοσίρίιχα 
11] τγαάϊταν, Ψα]δο (6: Β6ΚΚ.) 
ὑμᾶς, ΡΥορίου ρυδθοθά, ὑμεῖς 
παρέχετε. ,,ϑοα Ὁ ΡΘΥ 56 δρίϊι5 
δϑὲ, Π 01 50]π|πὰ τ} 1}165, 5οα οὐ- 
Ἰάτὴ ἱπιρογαίοσοπι ἢ, 1, οορὶϊα- 
τ ΈΉΛΔΟΙΣΙ 

6. Οὗτοι, τῇ δύναμει. 1. τῇ 
δυν. οὗτ. ἢ 

Πολλῷ. (455. ἃ. ῬΥ. πῖδη, (ἀοἷπ- 

ἀ6 ΘΥϑβιΠ ν,) ΟΙ. 65. (6.8. (ἢ 

41ιο Ψ οὐϑβιιπὶ οἵ πιαῦρ. πολλῷ ,) 
1. (1 π 40 ρᾶγίιθυ πλᾶυρ, ἃ]. ΠΊ81, 
πολλῷ,) 1ναπν. μα, Β. ΑΥν ΟἸχ. 
Βαγ. τπᾶγρ. 816ρ].. πολλῶν. 

"Μέγα τι. Τιαυν. Ἐ,. μέγιστα. 

Τῆς διανοίας. Τῆς 5.ν. Ο. 



᾿» 

1ὸὲ ΘΟΥΚΥΖΙΖΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 
(τ “ἢ Ἁ 

νὸν οὗτοι τῷ οὐκ εἰκότι πλέον πεφόβηνται ἡμᾶς ἢ τῇ 
κατὰ λόγον αὐσχευῇ. 1. πολλὰ δὲ καὶ στρατόπεδα 
ἤδη ἣν, ὁ ὑπὸ ἐλασσόνων τῇ ἀπειρίᾳ, ἔστι δὲ ἃ καὶ 
τῇ ἀτολμίᾳ" ὧν οὐδετέρου ἡμεῖς νῦν μετέχομεν. 8. τὸν 
δὲ ἀγῶνα οὐχ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι ποιήσομαι, οὐδ᾽ 
ἐςπλεύσομαι ἐς αὐτόν" ὁρῶ γὰρ ὅτι πρὸς πολλὰς ναῦς 
ἀνεπιστήμονας ὀλίγαις ναυσὶν ἐμπείροις καὶ ἄμεινον 
πλεούσαις ἡ στενοχωρία οὐ ξυμφέρει. οὔτε γὰρ ἂν ἐπι- 
πλεύσειέ τις ὡς χρὴ ἐς ἐμβολὴν, μὴ ἔχων τὴν πρόςφοψιν 
τῶν πολεμίων ἐκ πολλοῦ, οὔτε ἂν ἀποχωρήσειεν ἐν 

5. Ἑκὼν εἶναι} παρέλκει τὸ εἶναι κατὰ συνήϑειαν ᾿ἀττικήν " 
οὐδὲν γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις συντάξεσι δηλοῖ. -- 8. Ἐπιπλεύσειε] 
κατὰ τῶν ἐναντίων ἐπέλθοι. (λ. 4ὖγ.) --- 9. Μὴ ἔχων τὴν πρόςο- 
ψιν τῶν πολεμίων) μὴ ὁρῶν τοὺς πολεμίους. (λ. 40γ.) --- 10. ᾽Εκ 

Τῷ οὐκ εἰκότι. Ἐ. τῷ γε εἶκ. 
Ὦ. τὴν πυὉἡἍ (ἴῃ πιαΥρ. 8]. πιϑῃ. 
τῷ οὐκ) εἶκ. ἀυνη 

Πεφόβηνται. ΒΒ. 5γ116]»8πὶ ται 
ΟΠ]. 

7. δὲ καί. Καί ἄορ. ΑΥ. 

“Ὑπὸ ἐλασσόνων Οδ55. Ο. Ῥα]. 
Ἡ. Βεσ. Ὁ. Μοβαι. Ψιυρο ὑπ᾽ 
ἐλασσ. Οἵ 1. 1. ν. 917. οἱ Εδιν. 
βου. βουρῦ. 

8. Ἑκὼν εἶναι. ,,) 6 πος Αἰ- 
ο0 φσοποσο Ἰοσιθηαϊ ϑίθρῃ. δᾶ 
Θουρι, 46 ΤΑ] δοῖ. μΡ. 96. [γδιι}. 
ΟτΥ. ὃ. 548. Ηογηι. δὰ ἱρ. Ὁ. 
888. 6α. 9.] εὐ ΤΠοπι, Μ. 1 ἑκών, 
ὉΡῚ δχ τηθιλουῖα ἤδθο τὰ γοἔοτυε : 
οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι τὴν 
ναυμαχίαν ποιήσομαι." ὉὍῸΚ. 

Οὐδ᾽ Οδ855. ΟΙ]Ἱ. Ὁ. Η. Βορ. 
ΟΥ. ἢ. 1. ΨυΠ5ὸ οὐδέ. ΝΝοδίσιιηι 
ἴθ. οὐδὲ σπλεύσομαι σοΥτιρὶξ 
οοὔ, Β85. 
᾿Ἐςπλεύσομαι 6 (455. ΟἹ. Βι6 5. 

ΟΥ. οἵ εχ οοττιιρία βου ρίιγα οοα, 
Β85.. φιυθιβοαπι ὦ. Η, σοηβθη- 
ἀἰαηξ, δὲ Αι. Ῥ6]. 11. νδῖ., ἀθ 
αῖιι5 ἰδοθίιν, σοηβθηϊίτο νὶ- 
ἀθηζαῦ, ἃ ἃ58. ΤΠ] 115. ὈΥ]- 
τῖῖ5 γοοθρῖς ΤῈ, 
σομαιν αἱἱ Ιναιγ, μα, Β. ΤΙῃ 
(πὶ. πιάτο. ϑῖθρῃ. ἐμπλεύσομαι, 

ΟἸΐι πλεύ- 

Ὁ.1. ἐςπλεύσομεν, Τιι5, πλεύσο- 
μεν. 

᾿Ολίγαις. Ὦ. 1, ὀλίγοις. 
᾿ἘἘμπείροις (455. (Εἷς οἴπι 8]-- 

ἴεγα βουῖρῇ. ἴηξ. νϑύβ8.) Ατιρ. ΟἹ. 
Ὁ Ὲ ΡῈ ΤΕ Ὑ80, Ἤν παρ {τ 
δηλ. ΟΥ. 1. πιαυρ. ΘΊΘΡΠ. πηδΥβ. 
ΑἸα, ψίπαχ, δδοκ, ΒΈΚΚ, ψυὶρο 
ἐμπείρως. ,,( Εμπείροις ορτδρῖθ 
ΟΡΡο ταῦ απιθοθαάθατὶ ἀνεπιστή- 
μονας.“ ΒΕΝΕΏ. 

᾿Ἐπιπλεύσειε. Ο. ἐπιπλέσειε. 
Ἐς ἐμβολήν. Ο. ἐς ἐκβολήν, 

μ 5. κ- Βαρ. (6.) ὡς ἐμβ. 
Πρόςοψιν. «»ἴπχηλο πρόοψιν.““ 

ΒΕΚΚ.,, Πρόφςοψιν α ΤΜμογα, 
αἀμποίαὶ ΡῬοϊαχ 11, 58. ὉΥΚ. 
ϑ64 κἷο οἰΐδηι δα 1Υ̓, 99, τγϑβϑρὶ-- 
σοῖο ροϊαϊξ, δἰ πρόοψις 4τιοαιιθ 
6 Ὑμπιιογά. αἴεσὶ, αιοα ρθη 
ΒΔΡΟοΎ,, 8. Πρόςοψιν Βἷπο Βᾶ- 
πεῖ Τβομι. Μί. ῥγοσρθοίμδ ᾿δυγ 6}. 
ἴῃ ἱπτογργοίδεϊομθ ροβιυῖῦ Δ 4]]ὰ. 

Πολεμίων. Ατ. Οἰγ, δ. πο- 
λεμίων ἐναντίον. ,,ϑιιβρίοου 16- 
δοπάϊπι ἐναντίων Ἰοοο πολε- 
μίων." ὙΥΑΒΒ. ΟἿ ομ 85 Μ. ἱπ 
πρόςοψις 5οαυαῖτιν ᾿δοϊϊοποπι νῈ}- 
δαΐδι. “ ὨΠΚ. Ἐναντίον δ» 
ἀάυογδο ΘΧ Ἰπιουρυθῖ, δοοθββῖξ, 

Οὔτε ἄν. τι. οὐδ᾽ ἄν, εἰεδὶ ρο- 
ἀἰιι5 οὔτ᾽ ἄν παρεῖ, 

10 
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ΕΤΟΣΓΙΤ. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. π΄. 167 
Ρ 

3 Ν . 

δέοντι, πιεξόμενος " διέχπλοί τε οὐκ εἰσὶν, οὐδὲ ἀνὰ- 

στροφαὶ, ἅπερ νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν ἔ τίν" ἀλλ᾽ 
ἀνάγκη ἂν εἴη τὴν ναυμαχίαν πεξομαχίαν τασϑαι" 

καὶ ἐν τούτῳ αἵ πλείους νῆες κρείσσους γίγνονται. 
9. τούτων μὲν οὖν ἐγὼ ἕξω τὴν πρόνοιαν κατὰ τὸ δυ- 
νατόν. ὑμεῖς δὲ, εὔταλχτοι παρὰ ταῖς ναυσὶ μένοντες, 

τά τε παραγγελλόμενα ὀξέως δέχεσθε, ἄλλως τε καὶ δι᾽ 
ὀλίγου τῆς ἐφορμήσεως οὔσης, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ κόσμον 
καὶ σιγὴν περὶ πλείστου ἡγεῖσϑε, ἡ τοῦ ἔς τε ἵ τὰ πολλὰ 
τῶν πολεμικῶν, “ἵ καὶ ᾿ς Ψῃ καὶ ναυμαχίᾳ οὐχ 

πολλοῦ] λείπει διαστήματος. τὰν ᾿ιῤσίοι] τὸ ἐμβάλλειν καὶ 
διασχίζειν τὴν τῶν ἐναντίων τάξιν. ἄναστρ φαὶ δὲ αἱ εἰς τουπίσω 
τυποχωρήσεις. [ἀνακάμψεις. (Κασσ. Σ απο τ Ἔν τούτῳ] ἐν τῷ σε- 
ξομαχεῖν. - 5. Τούτων μὲν οὖν ἐγὼ --- ---Ἰ τὸ ἐπιχείρημα ἐκ τοῦ 
συμφέροντος. - 7. Τά τε παραγγελλόμενα) τὰ τῆς παραινέσεως 
ἔργα. (λ.40γ.) --- ᾽Οξέως] σπουδαίως. (1. .4ὐγ.) - 8. Τῆς͵ ἐφορ-- 
μήσεως οὔσης] τῶν πολεμίων. --- Ἔν τῷ ἔργῳ κόσμον ---ἾἼ ἤτοι ἕν 

Ιπιεξόμενος. Ταπι πἴο πᾶ Ὁ ἔς τε. ϑίβρῃδηὶ οοηϊθοίι- 
Ῥοϑβὺ καϑίστασϑαι Ῥ]Θη πὶ Ἱπίετ- 
Ῥιυποιοηθπὶ οἷπὶ Ηδδοκ. οἵ 
ΒΕΚΙς, βιιβυ]] 1115. ἦ 

“Ἰιέκπλοι. δ α]σο δίεκπλοι. Δο- 
ΘΗΝ οατὰ ΒΘΚΚΟΥΟ σουγεοχῖ- 
ΤΏ115.,. Ζτπηῖ ΘΧ διέχπλοοι ἴουμηα 
ΤΟΙ 15 σομῃἰγδοῖα 51}. 

ἹΙΠεξομαχίαν 5. ν. 8]. πιδη. Ἡ. 

Κρείσσους γίγνονται. ΝίοΞαιι. 
γίγνονται κρείσσους, 

9. Οὖν ἐγώ ἅε. ον. 
Ἑὔτακτοι. Μη ἀ. ἄτακτοι. 
Παρά. Ἀδρ. (6.) περί 
Ταῖς ναυσί. Οε85. Δυρ, ΤΕ, 

Ψψαΐ. ταῖς τε ναυσί. στ. τὲ ταῖς 
ναυσί. 

Τά τε παραγγελλ. τέ οτ1, Ἐ,. 
᾿Εφορμήσεως. ναὶ. ̓ ἐφορμίσεως., 

Ὦδρ. (6.) τῆς τῶν πολεμίων 
ἐφορμίσεως. ἴῃ γγ. τῶν πολε- 
μίων βιιρτγὰ βουϊρὲ,, δχ 8080}. 

Ἡγεῖσϑε. Ε.. γι ηά, χη. ΑΥ. ΟἸγ, 
[)4η. τηᾶγα. ϑίδθρῃ. ποιῖοϑε, δὰ 
νϑυθυαν, ποῦ μὰ ουπλι! ἃ 
᾿γθαιιθηῖαβ οδὲ, ἰηουθη ἀπὶ. 
ΡΝ οἱ πὶ, τὰ να]. 5. ν. 
δαπηοίαϊ, ἌΝ ἢ 

γαῖα ομλ Ηδϑοῖϊ. δὲ ΒΘΕΕ, τϑοθ- 
ῬΙΠλι15. 

7 

Ῥγο ποὺ ὃ ἔς τε "Ἢ 
ΟΠΊΠ68 ὥρτε Ρυϑθίου Ο]., αἱ ; 
ὥςπερ Εἴ 1π ΠΊΔΤΡ,. ὥςτε ΡΥαθθαῖ, 
“Ὥςπερ οιΐαι 1π ΤΊΔΥΒ. σοῦ. Β8:-. 

δἀποίδιιτσ, ΠΙπα ὥςτε τὰ πολλά 
ΑΡτθβοῖ. ἴῃ ὥς τε 
᾿ρϑὶ οἱήπι ἴῃ ὡς τά τὲ π. τππῖα- 
ΤΌΥΙ ΘΥΘΠΊΙΙΕ. Μαζῖρᾳ. ΕἸον. Υἱ- 
πᾶχ. ᾧ τά τε π. 411: φιαδ 
ΠΣ ᾿αἰϊὲς ἐπι τοῦτ δοιἰοὶς. οοτι-- 
εἰμοισιέ, ἔπη. ΟἿ. δἀποῦ. 

Πολεμικῶν. ΤΥ. ΒΑΥ. ΑἸἹὰ, 
ΕἸου. Βα5. (6... χορ οοᾶ.) πολε- 
μίων. ΟἿΆ αὐποῖ, Δ 1, 18. 

Καὶ ξυμφέρει. Τρτῖβ, 48ο-- 
Ταιηὶ ΡΥΘΟϑ δ ἢ 1551], Οξε. Αιιρ. 
ῬΑ]. 1ἴ. νῖ. Η. μερ. (6.) οοάα. 
Β85. ., καί ᾿πδουπηΐδ, τριρπδ- 
γ6 πο]! 115, (θη π8 601- 
βιιδῖιι5 ογάο διιὲ νι !σαγὶβ, τά τὲ 
πολλὰ τῶν πολ. ξυμφέρει, καὶ 
ναυμαχίᾳ οὐχ ἤκιστα, 65, σαθπα 
Ἠδδοκ. δὲ Βοκκ. βουνατσιιπές δ 
μος, τά τὲ πολλὰ τῶν πὶ. καὶ 
ναυμαχίᾳ οὐχ ἥκ. (85. καὶ δὴ καὶ 
ναυμαχίτ) ξυμφ. 

Ναυμαχίᾳ. ΑΙά. Βα5. ναυμα- 

απ... ΠΟ5 

[ὴ 
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18 ΘΟΥΚΥΖΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΩΦῊΗΣ Β. 

ἤκιστα" ἀμύνασϑε δὲ τούςδε ἀξίως τῶν προειργασμένων. 

10. ὁ δὲ ἃ ὧν μέγας ὑμῖν, ἢ καταλῦσαι Πελοποννησίων 
τὴν ἐλπί ναυτικοῦ, ἢ ἐγγυτέρω καταστῆσαι (4ϑη- 

11. ἀναμιμνήσκω γαίοις τὸν φόβον περὶ τῆς ϑαλάσσης. 

δ᾽ αὖ ὑμᾶς ὅτι νενικήκατε αὐτῶν τοὺς πολλούς" ἡσση- 
μένων δὲ ἀνδρῶν οὐκ ἐθέλουσιν αἵ γνῶμαι πρὸς τοὺς 
αὐτοὺς κινδύνους ὅμοιαι εἶναι. 

(Ναυμαχία ἐν τῷ Κρισαίῳ κόλπῳ. --- Ὁβ. Τάξις τῶν Πελοπον- 

νησίων καὶ ἀρχὴ τῆς μάχης, ἐν ἡ πρῶτον οἱ ᾿Αϑηναῖοι τρέπον- 
ται καὶ ὠνωνμόὦἢ 

Ὁ. Τοιαῦτα δὲ καὶ ὁ “Φορμίων παρεκελεύετο. οἵ δὲ 
Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ ᾿4ϑηναῖοι οὐκ ἐπέπλεον 

τῷ πολέμῳ κόσμον ἔχετε καὶ σιγὴν» καὶ συμφέρον ὃν τοῖς μετιοῦ- 
σίν ἐπιτοπολὺ τὰ πολεμικὰ, καὶ μάλιστα τοῖς ναυμαχοῦσιν, (λ. 4γ.) 

χίαι. αγρ. ϑίθβρῃ. ναυμαχίαις. 
(ὐδϑίθσιι πη ΡαγΘΗ 6515 βίβηδ, 4α]- 
θὰ νι]ροὸ νεῦρα ὃ ἔς τε (ὥςτε) 

κισταὰ ἰμοϊιδα βιιπῖ, Οοἷπὶ 
Ηδδοῖ, δὲ Βδκκ. ἐπι! 6 ἀμχὶ- 
Π1118. 
᾿Δμύνασϑε 455. ΟἹ. 6. Ἐ. Ῥα]. 

Τι. ναὶ. Η: ἜἌερ. (6.) οοα. Β85. 
ΟΥ. (Ξθὰ ἴῃ μος ὃχ διιθμι,) 
Ὠ. 1. Β. Ηδαοκ. Βεκκ. Ψυ]ροὸ 
ἀμύνεσϑε. ϑιαϊπι δέ Οα55. (. 
1τ, Νναῖ. Η. Ἀ6ρ. (6.) Ὠ.1. ΒΕΚΚ,, 
4τοα σϑοῖθ Ἰοοιιηλ 46 011, πιο- 
ἀο πὲ ργδθοθαα, ΡΑΥΘΩΙ ΠεβΊη εἵ- 
ΠίοουΘ νοϊπθυῖβ. Ἐς. οὖν Ῥτϑοθοῖ, 
οοα, Βᾶ5. εὲ ΟΥ̓. ρϑχίϊο, 011.9 
1116 ἰδπθη δή 6Χχ εἸθη. Δ αἱῦ, 
ψαϊρσο (δὲ Η 8801.) τέ. 

Τούςδε. Β. τάδε. 
10. γμῖν. Ἐ. ἡμῖν. 
“Πελοποννησίων. Βοσ. (6.) τῶν 

Πελοπ. 
Τῆς ϑαλάσσης. Τῆς οὐ. ΑΥ. 

 δη. 
11. ᾿ἀναμιμνήσκω. ῬΑ]. ἀνα- 

μιμνήσπω. ΟΣ. 18. 11, 104, 5. 
“1 αὖ. ναι. Ἡ. Ὁ. 1 δ᾽ δ. 
ἩΗσσημένων --- εἶναι. »» ΟΡ ει 

Ρ. 97., «αὶ δρμποβοῖξ τούς. ““ 

ὙΥΑΘ5, Τούς οπι. ΑΥ. Ῥγαδοίεσθα 
Ε,. ὅμοιοι. 

ΟΑρΡ. ΧΟ. Τοιαῦτα δέ ῬαΙ. 
Ἀδρ. Τιάῦγ. ΒΘΚΙ. [Ιἢ Εἰ δὲ το- 
βἵθ ΟΩ1]. οἰΐδηι 1η Ο. (9) τοιαῦ- 
τὰ μὲν τοιαῦτα δέ. Ἡ. τοιαῦτα 
μέν, 5, Ὑ: γὺ. Ὁπτ Απρ. δα- 
δουρί. οὗ πολλοὶ ἀγνοοῦντες γρά- 

Ζ 
φοῦυσι τὸν δὲ ΟΝ (1. 6. σύνδε- 
σμον) μετὰ τὴν δημηγορίαν. ΝᾺ]- 
80 (6ὲ Ηδ880Κ.) τοιαῦτα μέν. 41 
ΟἿΥ Ῥγϑθβίθε, ἀοοθηΐ {ι88 1ἢ 
δουρί, ἀἰβοῦ, 84 1, 48, δαἀξογίρία 
διιηῖ, 

Καί οι. Ὁ. 
ΤΙαρεκελεύετο (455. 6]. Τί. Ψαΐ. 

ΒΘΚΚ, Τὰ εἰἴαι Η. οἱ ),., ἴπὰ 

αυΐθιι5 σὰ 5. Ἐν) ἴπ Η, 4]. τη.» 
1 Ὁ, ρα. Ψαϊσο (οἱ Ηδδοκ.) 
παρεχελεύσατο, «ιιοὰ οᾶρ. 86. 
ΤΠ. οἱ σδρ. 88. ἰηϊξ, βαιὶς σοὶ- 
Τγπιαυο ν]ἀθαηΐιγ. Αἱ ν]ᾶ, δα 
Ι. 119. αἀποῖς. Οἢγ. παρεσκευά- 
σατο. 
Κ΄)" “ϑηναῖοι. Οἱ ουι. Β, 
᾿Ἐπέπλεον. Αὖὸ Οἷιχ. ἢ δη. 

ἔπλεον. 

ὅ5 
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ἐς τὸν χόλπον καὶ τὰ στενὰ, βουλόμενοι ἄκοντας ἔσω 

προαγαγεῖν αὐτοὺς, ἀναγόμενοι ἅμα ἕῳ, ἔπλεον, ἐπὶ 
τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς, ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν ἔσω 
ἐπὶ τοῦ κόλπου, δεξιῷ κέρᾳ ἡγουμένῳ, ὥςπερ καὶ ὥρ- 

5 μουν. 2. ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ εἴχοσι ἔταξαν τὰς ἄριστα 
, [ν ] »Ἤ᾽ , 2 ᾿ Ἁ Γ 

πλεούσας, πῶς. εἰ ἄρα νομίσας ἐπὶ τὴν Ναύπακτον 

αὐτοὺς πλεῖν ὁ Φορμίων, καὶ αὐτὸς ἐπιβοηϑῶν ταύτῃ 
παραπλέοι, μὴ διαφύγοιεν πλέοντα τὸν ἐπίπλουν σφῶν 

158.οἱ ᾿Δϑηναῖοι ἔξω τοῦ ἑαυτῶν κέρως, ἀλλ᾽ αὗται αἱ νῆες 
10 περικλήσειαν. 8. ὁ δὲ, ὅπερ ἐκεῖνοι προςεδέχοντο, φο- 

βηϑεὶς περὶ τῷ χωρίῳ ἐρήμῳ ὄντι, ὡς ἑώρα ἀναγομέ-- 
3 Ἀ Ψ᾿ " . ᾿: 2 ’ 42) 

νους αὐτοὺς, ἄκων καὶ κατὰ σπουδὴν ἐμβιβάδας, ἔπλει, 

παρὰ τὴν γῆν" καὶ ὁ πεζὸς ἅμα τῶν Μεσσηνίων παρε- 

τς: 2. Ἐπὶ τεσσάρων ταξάμενοι] ἀντὶ τοῦ κατὰ τέσσαρας αὖ-- 
τὰς ποιήσαντες. ΕΡ ΕΓ Ἐπὶ τήν] ἀντὶ τοῦ παρὰ τήν. (λ. 40υγ.) --- 
ἜἜσω ἐπὶ τοῦ κόλπου] ᾿ἐσωτέρω τῶν Ῥίων ἐν τῷ Κρισαίῳ κόλπῳ. 
(1. 4ὐγ. ) - ὅ. ̓Επὶ δ᾽ αὐτῷ] τῷ πέρατι. ώ. 4ὐγ.) -- 6. Ἐπὶ τὴν 
Ναύπακτον ἔσω γὰρ ἐν τῷ κόλπῳ ἔκειτο ἡ Ναύπακτος. -ἰΖο 
Ταύτῃ] τῇ ὁδῷ. (Δ. 40γ.}) --- 10. ΐὋὍ δὲ -- πατῇ ὁ δὲ Φορμίων ὡς 
ἑώρα τοὺς Πελοποννησίους, ἄκων κατὰ σπουδὴν τοὺς στρατιώτας 
ἐμβιβάσας εἰς τὴν ναῦν ἔπλει. (1. 4ὑγ.) --- ΠΙροφεδέχοντο ] ἤλπι- 
ξον. (Άλ. 4γ.} -- 11. τὴν: τῷ χωρίῳ] τῆς ἹΝαυπάπτου δηλονότι, 
(λ. 40γ. ) --- Ἐρήμῳ ὄντι] βοηϑείας δηλονότι. (λ. 40γ.) ---- 18. Τὴν 
γῆν] τὴν οἰκείαν δηλονότι. (λ. 40γ.) 

Ἐς τὸν κόλπ. Ἐς οπι. Β. 
ἼἜσω. Τιαιιτ. εἴσω. Οιοά πο 

Τα πτι5 ῬΉΠΟΥ ἀἸήδιιπι, 
᾿ἀναγόμενοι. Τιαιγ, ἀναγαγό- 

μενοι. Ἐ,.. πἰϑὶ 1816. Ἔχαυϑίμηι 
δρυα 6 Δ1]., ἀναγαγώμενοι. 
“ἝΦ. Παη. ἕως. 
Ἐπί. Τ1ιαττ. Ἐ. Ψίπᾶ, τὰ. Β. 

ΑἸΙα, ΕἸον. Β85. πηϑύρ, ϑίθρῃ., 
παρά, 6Χ ἱπίεσρυ. Οἵ. ὅ80}0]. 
Ῥγοραβρδῦ ἰδῆγθη Καὶ ἰβί 8. 

᾿Ἑαυτῶν οτι. Ε.. Μίπα, π|., 
«ιοτιπι ῬΥΪΠΊιΙ5 5. Υ. ἃ]. τπηδῃ. 
αὐτῶν. 
Ἡγουμένῳ Οα55. (ἴπ ψπὸ 51-- 

ῬΟΥ ᾧ ϑβουῖρί, ο1,) ΟἹ. Ο. ΠΑ... 
Η. Ἀφθρ. Β. πατρ. ϑίθρῃ. Ββεκ. 
4114 : ἀδθχέγο ΦΟΥΤΙΙΙ Ῥτοοθάσπίε. 
γα]θο (εὲ Ηδδοκ.) ἡγούμενοι. 
“Ὥςπερ καί, Καί οἵα. Η. 
9. Εἴκοσι. Θιοα νι]σο 56 αι1- 

ἰὰγ ναῦς, σππὶ (455. Αι, (ΟἹ. Τί- 
γαῖ. Η. Βορ. (6.) ΒΕΚΚ. ἀβίθοϊ- 
Ττι5. Ηδαοκίιβ ποὶβ 1Π Ο] ποσδῖ. 

Ταύτῃ. Τιαὰγ. Ἐ,, τι. αὐτῇ. 
ἀὑται ΟΥτ. Ατ. Οἢτ. Τιι5. ἤδϑοκ, 

ΒΕΚΚ,, φιοα ἱρβιπι ἴαπὶ (ΟἿ], 
γδοδριαστιβ ογαῖ, οἱ ὈΡΘΙΔΘ πῸΙ 
Ῥασχιθσιιηΐ, Ῥυΐεις αὐταί. 

Περικλήσειαν, Ῥα]. ΒΕΚΚ. εὲ 
ῬΥΘΘΙΟΥ ὁ ΒΌΡ5ΟΥ. οἰΐαπι ὦ, πῃ 
Τὰν, περικλείσειαν., τι νυϊσο 
(ει Ηδβ8ς9Κ.), 56 ρυΐοσ ἀἱρμίμβοη- 
διι5 ἴπ 10 οογχθοῖα. ΟΣ, 1. 1. 
Ρ. 912. 5ᾳ. 

8. Αὐτούς οὔ. Ρᾷ]. Μοχ καί 
δηΐθ κατά δριιὰ 8.0]. πιῖϑὶ οᾶ- 
δι. Θχοϊαϊξ, 80 μος ἱπίθυρσεῖθ 
ῃοῖ ᾿δοΐμη δϑῖ, 
Ὃ πεζός. Ὃ ομι. Ὠδῃ. 
Μεσσηνίων. Ῥα]. Οτ. Ὦ. πὶ. 
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βοήϑει. 4. ἰδόντες δὲ οἵ Πελοποννήσιοι [κατὰ μίαν) 
ἐπὶ κέρως παραπλέοντας, καὶ ἤδη ὄντας ἐντὸς τοῦ κόλ- 
που τε χαὶ πρὸς τῇ γῇ; ὕπερ ἐβούλοντο μάλιστα, ἀπὸ 
σημείου ἑνὸς ἄφνω ἐπιστρέψαντες τὰς ναῦς, μετωπηδὸν 

ἔπλεον, ὡς εἶχε τάχους ἕκαστος, ἐπὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους, 
καὶ ἤλπιζον πάσας τὰς ναῦς ἀπολήψεσθαι. δ. τῶν δὲ 

ἕνδεκα μέν [τινες], αἵπερ ἡγοῦντο, ὑπεχφεύγουσι τὸ 
χέρας τῶν Πελοποννησίων καὶ τὴν ἐπιστροφὴν ἐς τὴν 
εὐρυχωρίαν" τὰς δὲ ἄλλας ἐπικαταλαβόντες, ἐξέωσάν τε 
πρὸς τὴν γῆν ὑποφευγούδσας, καὶ διέφϑειραν: ἄνδρας 
τε τῶν ᾿ἀϑηναίων ἀπέχτειναν, ὅσοι μὴ ἐξένευσαν αὐτῶν. 

1. [Κατὰ μίαν] ἐπὶ κέρως] ὡς [τὰν] εἰ ἔλεγε. μίαν κατακπο- 
λουϑοῦσαν τῇ ἑτέρᾳ. τοῦτο γὰρ τὸ ἐπὶ κέρως καλεῖ. “πὸ 
σημείου ἑνός] ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, οὐ δεηϑέντες πολλῶν παρωκεϊεύσεων, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς ποιοῦντες ὅπερ ἐδόκει. [τὸ δὲ σημείου, ἀντὶ τοῦ μιλίου. 
δύναται δὲ λέγειν καὶ τὸ σύνϑημα. (λ. Κασσ. 40γ. }] τ 4. Ἐπι- 
στρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδὸν ἔπλεον) τὸ μὲν ἐπιστρέψαντες. εἷ- 

στεν. ὅτε ἣν ἄνω εἰπὼν, ἐπειδὴ κατ᾽ εὐϑεῖαν ἔπλεον" νῦν δὲ οὐκέ- 
τι" τὸ δὲ μετωπηδὸν, πάλιν τὸ κατ᾽ εὐϑεῖαν πλέειν ἐστί" τὸ γὰρ 
μέτωπον τῆς νεὼς ἡ πρώρα ἐστί. λέγει οὖν ὅτι τὰ μέτωπα, ὅ ἐστι 
τὰ πρόφωπα τῶν νεῶν; παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις. --- 6. Τῶν δέ] 
τῶν νεῶν τῶν ᾿ἀϑηναίων. -- 9. ̓ Ἐξέωσαν] ἐξέκλιναν τῆς προκει- 
μένης ὁδοῦ. (λ. ἐαϑη) δ. πρὸς τὴν γῆν ὀκεῖλαι ἐποίησαν. --- 11. Ἐξέ- 
νευσαν] ἐξεκολύμβησαν. 

οοὔ. Β45. ΒΕΚΙ. Νο Υαγο ἰδ- 
τ ΠΕΠΊΘΥΑ] 115 δἀα τιν (οἵ, 
Τη 4. νϑυ}.), πος νϊάδθίιυ ἘΘΠΊΘΥΘ 

Ἀγ. ΟἸγ. Μῆεσηνίων, ἰἰϊάδηϊαιιθ 
Ῥϑιῖΐο Ἰηἶγα, ἘΠῚ Ἐ᾿. δοοράϊι, 868 
855., «τ μἴο Πῆεσηνίων., 1ηἶτα 

᾿ Μεσσηνίων, παμεῖ. Οἰιοα 1ά6πὶ 
ἀδθ 1. νϑ]οσθ νἱἀ θέν, Οἱ, 1, 9. 
Ῥ. 5351. εἰ ΒΕΕΙ. δὰ 1, 111. 

4, Ἐπὶ κέρως. Οοᾶ. Βδ45, εὲ 
Τα, ἐπικαίρως, υἱὲ ϑδιυ1α, δὲ 
Ῥμαν, Μα]6. 4. Π.Κ. δὰ ΥΙ, 
82. ϑδεα ργδβοθάθῃηβς κατὰ μίαν 
ἴδοι ϊθ ὑυὸ Ἰῃητουρυθζαϊίοι 6 ̓τιῖτι5 
Ἰοου τ οηἶδ αυ5ρίαηι ΠαριιοΥ, 
151 Ἰοοΐβ 1, 1, Ρ. 198. ρΡγοϊδιὶβ 
ΘΧΟΙΙΒΔΥῚ ρΡιιίοῖ, 

Παραπλέοντας ἀθ. Βορ. (6.) 

Μοχ Ο. ἐβούλετο; 56ἀ ον 5. ε΄. 
᾿ΕἘπιστρέψαντες. Ταιγ, ὙΙμα. 

Ὧι. ἐπιτρέψ. 
5. Τινές οἱ. ὉΔ855, Ατπρ. ΟἹ. 

Ο Ῥεῖ 8 ἘΒΟΡ ΘΟ) 

ΟΥ̓ΧῚ Ροϊ556. 1)θθβὲ ἴδυηθη ἰδ- 
16 δαὐαϊταπιθηΐαμι οᾶρ, 91, 1. 

Καὶ τὴν ἐπιστοφήν. ΑἸΐΘ Βαθο 
ν υρἃ ἐπομὲ οΟἸτπι οομπᾶ Ρο- 
Ὠρθαΐαγ, {πᾶϑὶ οαπὶ εὐρυχωρίαν 
ΠΟΠδοσοσθηῖ, Οουγοχὶῦ Ηδδοκ. 
ἃ Κιβίοηδκ, δαπιοηϊίι. 

τὰς δὲ ἄλλας. »»ϑαϊάας (ἴῃ 
ἐξένευσαν) τὰς δὲ ἄλλας ναῦς. 
Αααϊ ἀδ 50 ναῦς, οἱ 56 αιιθη- 
ἐἴὰ 118 Ἰορῖξ, ἐπικατ. ἐ. τ. π. τ. 
γῆν» καὶ πολλοὺς ἀπέπτειναν, 
ὅσοι μὴ ἐν. α. σαρίευδ Ομ 5515 
Ῥϑύρθύδηι. ῬΠΆνΟΥ. [ει “Ομ η1.} 
μᾶθο ἴδει, Βιαθοξ, καὶ πολλοὺς 

ἀπέκτειναν, ὅσοι μὴ ̓ξ: ἀκ γγΑ 585. 

λνδρας τε. ΟΥ οἱ, τέ. 

5 
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» » κ᾿ ᾽ δύχαλι ψδν . Ὁ ᾿ , 

6. χαὺὶ τῶν νεῶν τινὰς ἀναδούμενοι εἷλκον χενὰς, μίαν 
δὲ αὐτοῖς ἀνδράσιν εἷλον ἤδη" τὰς δέ τινας οἵ Μεσσή- 
νιοι;, παραβοηϑήσαντες, καὶ ἐπεςβαίνοντες ξὺν τοῖς ὅπλοις 
᾿ Ἁ , Α μ ΄ 3 Ἁ - 

ἐς τὴν ϑαλαῦσαν, καὶ ἐπιβάντες, ἀπὸ τῶν καταστρω- 

5. μάτων μαχόμενοι ἀφείλοντο ἑλκομένας ἤδη. 

(Οἱ Πελοποννήσιοι, διώκοντες ἕνδεκα ναῦς ᾿᾿ϑηναίων ἐς Ναύπα- 

χτον φευγούσας. ταράσσονται καὶ ᾿ἐφίστανται.) 

Ὁα΄. Ταύτῃ μὲν οὖν οἵ Πελοποννήσιοι ἐκράτουν τε, 
καὶ Ἐ ἔφϑειραν Ἐ τὰς ᾿Δττικὲὰς ναῦς. αἵ δὲ εἴκοσι νῆες 
αὐτῶν αἱ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ χέρως ἐδίωκον τὰς ἕνδεκα 

ναῦς τῶν ᾿ΔΑϑηναίων, αἵπερ ὑπεξέφυγον τὴν ἐπιστροφὴν 
ἐς τὴν εὐρυχωρίαν. καὶ φϑάνουσιν αὐτοὺς, πλὴν μιᾶς 
νεὼς, προκαταφυγοῦσαι ἐς τὴν ΝΝαύπακτον, καὶ Ἐ ἴόσχου- 

10 

Ἦ; 6. Ταύτῃ] οὕτως. ἢ ἀντὶ τοῦ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος. (λ. 
'Κασσ. 40γ.) --- 11. Καὶ ἴσχουσαι) ἐλλιμενίζουσαι. ἄλλη ἱ ἀρχὴ ἅ 
[τὸ καὶ ἔσχουσαι. (λ. Κασσ.)] 

6. Καὶ τῶν νεῶν οἷο. ΟὟΠο- 
τδ5 Νίας. ἴῃ. ἀναδησάμενος ἴΐα 
Ἰαιιάαι : καί τινας ἀναδούμενοι 
κενὰς εἵλκον.““ ὙΥΝΑ53. ὙΤΠοΠΊδΘ 
Ἰοοι5 ποῖ πὸ ρογίποὶ, 58α δά 
ΙΝ, 14, 

Εἴλον. Τιααγ. Ἐ;. εἶχον. 
κοῦ ΟΠ], ΑΥ. Ώδῃ. ΒεκΚκ, Οἵ. 

δϑαποῖ. ᾿ 

Παραβοηϑήσαντες ΒΒ. 66. (6. 
περιβοηϑήσαντες. οἵ, νει, ϑέθρῃ. 
παραβοηϑοῦντες. 
Ἐς τὴν ϑάλ. Ο. ἐπὶ ϑαάλ. 
ακν. ΧΟΙ, Οὐὖν οπι. Ο. 
Π ϑέιραν. (455. Ῥαὶ]. 1ὶ|, οοᾶ. 

Β45. τυ. ἔφϑειρον. (Ἰ. 1ῃ τηϑΥρ., 
Ο. Ε, Ο. (2) Ε. Αγ. Ομχ, Πδπ. 
γλᾶγρ, ϑιθρῖι. διέφϑειρον, Γ,8ιγ. 
τὰ. διέφϑειραν., ἴῃ Ποο θη θὴ 
ΒΈΡΥα 50 Υ. γρ. ἔφ---αν. “Τπλρογἴο- 
οἴπηι ργορίθν ἐκράτουν γΥϑορρὶξ 
Ηδδοῖ, Ηοσς ἰδηιθὴ δοϊϊοπμ θη. 
αἰ Υ]ΟΥΘΠΙ, ατι86. ΡΟϑ[ΥΘΠΙΟ 
Ἰπηρουίθοῖα πιδηϑὶς, βἰρηϊποαί, 
αιοα 56 0118 δϑῦ ἴῃ ὨΟδΙΧΟ νΘΥΡΟ, 
Οὐμἶτι5. δοχίδιιιπι τηοῦο ἸΘρΊ Πλι5 

ο. 90, 5. Ἦπηο ἱρῖταν οὐ ΒΕΙΚΚ, 
ΥΘΙΪ Πα 15. ΘΙ ΡΙΘχ οὐ σοηλ- 
Ῥοβίξαση ἴῃ ΠΟ νοῦρο ἴδηι 1, 25. 
δὲ 110. σοηξαβιιπι να] Πλ115., Πα 
ῬΟΒΙΟΥ 85 ΟΧ ὈΥδθοΘα, οδρ. οἵ- 
{π|π|. 

᾿Ἐπιστροφήν. (455. ἀπρ, ΟἹ. 
Ὁ ΕΗ ΤΎΨΑΡ ἘΠ Ἐπ {ὙῈ: ΘΗΝ 
νεῖ, ϑίθρα. (6 ἱπ δ τηᾶγϑ. ΘΕ 6Ρ},) 
ὑποστροφήν. .. 584 στιν Πἴο ρο- 
ἶπι5 ἐπιστροφήν ἴῃ ὑποστροφήν, 
ἀα8ηὶ ἴῃ Ἰοοο, 41 Ρᾶγγο Ῥ͵δθ- 
οοαϊς ᾿πΐθυνϑ}]ο [6. 90, 5.] πιι- 
ΤΑΥΘΠΊ115 2 ῬΥΔΘΒΘΥΓ ΠῚ νΟΥΟ 4{ππ|π| 

Ἰθὶ χσαοήπο ἐς τὴν εὐρυχωρίαν 
ΞΘ αὶ ν᾽ ἀθαηλβ. “5 ΤΕΈΙΡΗ. Ῥζδθ- 
σοα δ ἸΠΒΌΡΟΥ ἐπιστρέψαντες ο. 
90. 4 

Καὶ φϑάνουσιν. Δηΐθα Παθο 
σψοῦρα ἴογίαβθθ σϑοιΐ5 νίγριϊα 
ἸητοΥραηρτίιτγ. 

Αὐτούς. Ῥιερ. (6.) αὐτάς; 568 
Βϊς αὐτούς ἴηΐϊ. νογε. γ]ά, ποῖ, 
δα 11, 88. 

Νεώς. Νἱπαᾶ, νηός. 
Προκαταφυγοῦσαι. Ἐ.. κατα- 
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ὅόαι "᾽ ἀντίπρωροι χατὰ τὸ ᾿“πολλώνιον, παρεόσκευ-- 
ἄξοντο ἀμυνούμενοι, ἣν ἐς τὴν γῆν ἐπὶ σφᾶς πλέωσιν. 
2. οἱ δὲ, παραγενόμενοι ὕστερον, ἐπαιώνιξόν τε ἅμα 
πλέοντες, ὡς νενικηχότες, καὶ τὴν μίαν ναῦν τῶν͵ ᾽'4ϑη- 
ναίων τὴν ὑπόλοιπον ἐδίωκε “ευκαδία ναῦς μία πολὺ ὅ 

πρὸ τῶν ἄλλων. 8. ἔτυχε δὲ ὁλκὰς ὁρμοῦσα μετέωρος, 
σερὶ ἣν ἡ ᾿Δττικὴ ναῦς φϑάσασα [καὶ περιπλεύσασαῇ, 
τῇ “ευκαδίᾳ διωκούσῃ ἐμβάλλει μέσῃ, καὶ καταδύει. 
4. τοῖς μὲν οὖν Πελοποννησίοις, γενομένου τούτου 159. 

1, ᾿Δἀντίπρωροι] ἔχουσαι τὰς πρώρας πρὸς τὸ πέλαγος ὁρώσας " 
τοῦ γὼρ φεύγειν ἐπαύσαντο. --- ᾿ἀντίπρωροι) γεγονυῖαι δηλονότι. 
(λ.Κασσ. 4ὑγ.) --- Τὸ ᾿ἡπολλώνιον ἱερὸν ᾿ἀπόλλωνος ἐν τῷ λιμένι. 
- 8. Οἱ δέ] οἱ Πελοποννήσιοι. --- 5. Τὴν ὑπόλοιπον] τὴν ὕστε- 
ρήσασαν. (1. 4ὖγ.) --- 6. Ὃλκαάς ἡ ἐμπορικὴ ναῦς [ ἐστί. Αὐγ.] 

προφυγοῦσαι. Τάθηι οτιπη Τ,8117, 
5.8 11πὶ πρός ΡΥΟ ἐς. Μῶοχ ροβί 
Ναύπακτον νιιδσο Ριιποίιιπι ο0]- 
Ἰοοδέι, οἷ οοοη βιυβρϑεϊξαϊ 
Ἠδδοκ. 
Ἴσχουσαι. (55. Ατισ. Μοβαα, 

Τὰ. σχοῦσαι. ., ΝΟ 1816. “ 
ΟΟΤΤΙ,. 81. σχόντες κατὰ τὸ 
Ποσειδώνιον ΤΥ, 199, Ναιιθ 
ΨΘΙῸ Δ] θυ} 150] 1] ἔπππι, Οἱ, Τηἃ, 
ν 6}. ἴῃ ἴσχω εἰ ἔχω. 

Κατὰ τό. Τό οπι. (455. Ατιρ. 
Τι, Ψαΐῖ, Αἱ οβϑβίαηϊν υϑ]ϊ αι Ἰοοὶ, 
1 αι] 115. 8116 ἐθιρ] οσπὶ ποὸ- 
ΤΠ ἃ ὨἸΘΠΟΥ ΔΗ ΕΥ̓, 405 ν]α. ἀ6 
Ατῖ, οὐἱἵ, Ῥ. 151. 54. δὲ ἴπ πᾶ. 
ΠΟΙ. 

Ἀπολλώνιον. (55. Αἰιρ.», πἰϑδὶ 
ΣΑΊΠὴΣ Πα Κ. δὲ Θοι1]. ἰνροῖπο- 
ἴδθ, ᾿ἡπολώνιον. ῬΑ]. ᾿“πολλώ- 
ψείον. Αἱ να. ποῖ. οἴπὶ νοι, 
δνδτηιηδῖε. Ἰοοὶσ οἱ ἱπέθυθα 
ΤΡ. δὰ Ῥῆγγιη. ρ. 3867. (οιμπια 
δηΐθ νϑύῦβθα κατὰ τὸ Ζπολλ. ἰγᾶπ5- 
Ῥοβίξιχιιθ οὐαὶ Κιβιθιμακ,, 16- 
ΤΊΕΥΘ. 

Παρεσκευάξοντο. Βορ. (6.) 
κατεσπευάξοντο, τὰ]θ, Ια. δὰ 
11, 85. οἱ πᾶ, νϑυὺ}. 

᾿ἡμυνούμενοι. ΑΥ. ἀμυνόμενοι. 
Πλέωσιν (555. Ατπρ. ΟἹ, Ο. Ρα]. 

1, γαῖ, ΟΣ ον δας, ὯΔ. 

ΑΥ. Οἢγ. Ὥδη. Ἠδαοῖς, Βϑκκ, 
ΟἸπ ἐπιπλέωσιν. 

9, Παραγενόμενοι Τὶ. Ναὶ. Ἡ. 
Ο.1, Πὰν. Ψ πα, 8.0]. δὲ 1ἴθπι 
ΠΟΥ δα ΤΠ) υἸΚ γα. τιβαιι8. σοπῖ- 
ῬάγδΙ ἰατὶ δουρὶ ἀπ δαὶ 
ΡῬΥδθίου ΟἾχ., 6 ψιο νύαββθ πα- 
ραγιγνόμενοι (Ὦδη. παραγινό- 
ἐνξνοι) 5ουρδιῖ, φιοᾶ Βοκῖς, χιιγ- 
8115 ΘΧρΡΕΪΪ, σφαδηᾳιᾶχη δα βθὰ- 
5.1 Τη8 515 Ρ]θοοῖ, 

᾿Επαιώνιξον. Ο. ἘἙ. Ψηπα, πι. 
(ἢ 4ἴιὸ βιργα βουῖριῖ, ὦ) Αὐ, ΟἿ τ. 
τλᾶΥδ, ϑτθρΡἢ. ἐπαιάνιξον. ΑἹ νἱά, 
δὐἀποῖ, Δα 1, 50. εὉ 1. 1. Ρ. 911. 
οὐ π6 οι, ΒΙοπιῖ, δὰ Αθβοῖι. 
ὙΠΕΡ. ν. 854. ἡ 

Νιαῦς μία. Ο. μία ναῦς. 
8. Καὶ περιπλεύσασα οἵ. Τί. 

γαΐῖ. δὲ 5. ν. ἃ]. χδη, μβαρεμὶ Η.Ὶ 
6: 1. [ἢ Ἐς καὶ διαπλεύσασα. 1)6- 
Ἰονὴ ΒΘΚΚ, Ψιά, ποῖ. 

““ευκαδίᾳ διωκούσῃ Ο455. Ὁ. 
Ἐς ῬΑ]. 1τ. Μάξ, Η, Ἀδρ. (Ὁ...) Ἐξ 
«0 “ευκαδίω αἴϊοτίιν,}) σοσα. 
Β885. 1, Τιϑιγ. Ε. πὶ. Αὐς Θᾶτ. 
1)845. Ἠδδοϊκ. Β}κκ, Ψψυ]ρο διεω- 
κούσῃ Λευκαδίᾳ. 

Μιέσῃ. ΟἹ. μέσον. Ἡ. αιιϊάδπι 
μέσῃ, 568 5. ν. 684. "81. 

4, Οὖν οἴκ. μος. (6. 
Τούτου ἀπροςδοκήτου. νιΐρο 
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ἀπροςδοχήτου τε καὶ παρὰ λόγον, φόβος ἐμπίπτει" καὶ 
ἅμα ἀτάκτως διώκοντες διὰ τὸ κρατεῖν, αἱ μέν τινες 
τῶν νεῶν καθεῖσαν τὰς κώπας ἐπέστησαν τοῦ πλοῦ, 

ἀξύμφορον δρῶντες πρὸς τὴν ἐξ ὀλίγου ἀντεξύρμησιν, 
βουλόμενοι τὰς πλείους περιμεῖναι" αἷ δὲ καὶ ἐς βράχεα 
ἀπειρίᾳ χωρίων ὦκχειλαν. 

(ΟΣ Πελοποννήσιοι νιπῶνται καὶ ἐς Πάνορμον ἀναχωροῦσιν, ὅϑεν 
ἐςπλέουσιν ἐς τὸν Κρισαῖον κόλπον καὶ Κόρινϑον.) 

υβ΄. Τοὺς δὲ ᾿4ϑηναίους ἰδόντας ταῦτα γιγνόμενα 
ϑάρσος τε ἔλαβε, καὶ ἀπὸ ἑνὸς κελεύσματος ἐμβοήσαντες 

4, Πρὸς τὴν ἐξ ὁλ. ἀντ.] διὰ τὸ ἐγγύϑεν ἀντεπιέναι τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους. 

(ει Ηδδοῖ..) τούτου τοῦ ἀπρος- 
δοκ. 564 αγί, ἀ6. Ῥα]. γαῖ. Η. 
Βι6α. (6.) Ιαιγ, Ἐν, Ιηα, τα. οἱ 
πιηὰ οηὶ τούτου (4τι οἔΐαιι ΟἿ, 
ΟαΥΘ.) Αὐ,, Οἷθῖα ἤππτα ἀθ]ονὶῖ 
Βοκ,, φαϊπι ἀπροςδοκήτου ΠΟΠ 
δα τούτου, 56 ἃ γενομένου 
ῬΘΥΓΠΘΥΘ βθαμθηβ παρὰ λόγον 
ἀοοοαῖ. 411: ψώαθ γε8 δα ἐπι- 
Ῥγουΐδο δὲ τπορίπιαδο φιέώπε αοοῖ- 
εἰἰ556ὲ. ϑιαιϊίηι τέ οπι. 10. 
Παρὰ λόγον (855. ΟΙΪ. (ἷπ 

Οτιἶπι5. γηᾶγο. παραλόγου.) δ δῖ, 
Η. (ἴπ χιιο σοηϊπποιῖπι παραλό- 
γον,) Ἀδσ. Τιαὰγ, Ψψιηα, τὰ. (1π 
4 παραλόγον, οἱ βιρτα δοτὶρί. 
γρ. οῦ,) Ατ. ΟἸχ. 1)4η. Β6κΚ. 
γυσο (6ὲ Ηδδοϊς. ) παραλόγου. 
Αἴ να. Κυαίΐο, 1,1, Ρ. 967. εἰ δα- 
ποῖ, 84 1, 78. 

Αἱ μὲν --- περιμεῖναι. ,,Ῥυῖ- 
5οίϑηιϊ 1, ΧΥ ΤΠ]. ρ. 1100. νν.458.. 
»»Οϑίθησς 1θὶ Ρυϊβοίαπιις Ηο- 
τοΥΐ, ΤΠιιου α1α15 δὲ Δ] Τοσιιηι ἐ6- 
ΒΕΪΠΊΟ 15 586 06 αἰνούβα ϑϑπθγα 
ο᾽ αἴνουθοβ ὨΙΠΊΘΥΟ5. ἢιποὶ, “ὅ 
ὈΚ. νἱα. ποῖ. δὰ 11, 88. 

Ἀαϑεῖσαι. Τ)8η, καϑῆσαι. 
᾿Ἐπέστησαν. Ἐ,. Ψἰμα, τη. ΑΥ. 

ΟἾγτ. 8, ἔστησαν. ΜοΞαιι, δὲ 
Ῥυϊβοΐδμη. 1. ἃ, ἀπέστησαν. Αἰιρ. 
αιιϊάθπι ἐπέστ., 86 πίη. χϑο, 
ΒΙΡΘΙ δ βουὶρί, ἃ. Οἱ. ποί. 

᾿Αἀντεξόρμησιν. Τιαιγ, Ἐ,. πι- 
ΠιᾶΥσ. ϑίθρη. ἀντεφόρμησιν, ἴπ 
τη. ἰδ  ϑΡΥα 500. Νίοϑβαιι. 
ΑΥ. Ομγ. 1)81. ἀντεξεφόρμησιν. 

4ὲ καί. Ῥοβίθυϊιιβ οὔλ, ΟΥ, 
Βράχεα (455. ΑΥ. ΟΠγ. ΑἸά, 

ΕἸοΥ. Βα8, Βεἰεῖς. Μ816 νῃῇ]ρο (εξ 
Ηδὰοῖκ.) βραχέα, «πιιπὶ ναάα; 
4πᾶ6 Τιαὐηὶ χαοαα8 ὅγενία πο- 
χηϊπδηΐ, ἀθϑοῖσηθηΐατν, ΟΥ. αὐγαπι- 
416 δοσθηΐιπι Ππαρεῖ, 1, δ. 
Β6ρ. (6.}) βράγχεα. αοά. νοΐ. 
ϑίερῃ. βράχη. ,, Οοα Βαροῦ 
οἰΐδν ῬΟΙ]Χ 1, 115. οἵ 4111. 
Αρῖῦ ἀθ πος Βγοα, ΝΙ. Μ|5661- 
145. 94... ὩΠΚ, ΟἿ 1,0». δᾶ 
Ῥηγγη. Ὁ. 537. Μοξαιι. βραχέα 
Ῥοϑβὲ χωρίων οοἸ]]οσαῖ. 

᾿ἀπειρίᾳ χωρίων (855. Απρ΄. 
ῬΑ]. 1ι. Β6σ, (6α.) οοἀ. Β45.ΟΥ. 
Ώ. Ταῦτ. ἘΝ πὰ. Πδη, ΒΘΕΚ. Τὰ 
γαῖ. Η. 1. ἀπειρίᾳ χωρίον. ΑΥ. 
αὔτ. ἀπορίᾳ χωρίων. Ψιυϊδο (εἷ 
Ηδδο]ς.) χωρίων ἀπειρίᾳ. 
᾿Ωχειλὰν 5ἴμθ σὶ βίθϑου. σϑοίθ 

ῬΑ]. Ηδδοῖϊ. Ὀιμᾶ. Ψα]σο (εξ 
ΒοΙ.,) πι816 ὥκειλαν. 

ΟλΡ. ΧΟΙΙ. κὲ ᾿“ϑηναίους 
(855. ὦ. ΒΕ, Ρα]. Η. Βορ. (6.)} 
ΟΥ. 1. Ψα]σο (Ηδδοκ, δὲ ΒΘ κΚ,) 
δ᾽ ᾿άϑην. ᾿ 

Κελεύσματος. Τιλιν, Μπά, 
χελεύματος. Οιιοὰ ρτοβρανὶξ 
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ἐπ᾽ αὐτοὺς ὥρμησαν. οἵ δὲ διὰ τὰ ὑπάρχοντα ἁμαρτή- 
ματα καὶ τὴν παροῦσαν ἀταξίαν ὀλίγον μὲν χρόνον 
ὑπέμειναν» ἔπειτα δὲ ἐτράποντο ἐς τὸν Πάνορμον, ὅὕϑεν- 

3 ΄ ᾿ “ ὮΝ 3 -"  φ 

περ ἀνηγάγοντο. 2. ἐπιδιώκοντες δὲ οἵ ᾿ϑηναῖοι, τὰς 
“ ᾿ » ΄ -» “" ΓῚ ᾿ ; - ω 

τε ἐγγὺς οὔσας μάλιστα ναῦς ἔλαβον ἕξ, καὶ τὰς ἑαυτῶν 
ἀφείλοντο, ἃς ἐκεῖνοι πρὸς τῇ γῇ διαφϑείραντες, τὸ 

“- , ξ 2 κ᾿ 

πρῶτον ἀνεδήσαντο" ἄνδρας τε τοὺς μὲν ἀπέχτειναν, 
" ἿΝ διι ’ χα " -“ κ 

τινὰς δὲ καὶ ἐζωγρησαν. 8. ἐπὶ δὲ τῆς “ευκαδίας νεὼς, 

ἣ περὶ τὴν ὁλκάδα κατέδυ, Τιμοχράτης ὁ “ακεδαιμόνιος 
πλέων, ὡς ἡ ναῦς διεφϑείρετο, ἔσφαξεν αὑτὸν, καὶ 
ἐξέπεσεν ἐς τὸν Ναυπακχτίων λιμένα. 4. ἀναχωρήσαντες 
δὲ οἵ ᾿Δἀϑηναῖοι τροπαῖον ἔστησαν, ὅϑεν ἀναγόμενοι 
ἐχράτησαν" καὶ τοὺς νεχροὺς καὶ τὰ ναυάγια, ὅσα πρὸς 
τῇ ἑαυτῶν ἣν, ἀνείλοντο, καὶ τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐκείνων 

ἘΡῚΣ 5: ἱὙπέμειναν ἐδέξαντο τὸ ἐμβάσιμον τῶν ᾿᾿ἀϑηναίων. (λ. 
Α4ὐὖγ.) - Τὸν Πάνορμον σημείωσαι" ὁ Πάνορμος. (4“0γ. ἡ ξεβιὶ- 
ἕη - ναῦς] ἡ περὶ τὴν ὁλκάδα καταδῦσα. (λ. 40γ. »,τ- 10. Ἔσφα- 
ξεν ἑαυτόν] “ακωνικὸν τὸ φρόνημα τοῦτο, μὴ ὑπ᾿ ἐχϑρῶν ἀξιῶ- 
σαι ἀναιρεϑῆναι. 

ΚΕ. ἴῃ πη. οα, (Ρ. 1.) Δ4 
νἱα. δαμποῖ. 
Ἐπ᾿ αὐτούς. Ἐ,. ὡς αὖτ. Ὑἱπά. 

Ατ. Οἢγ. Ώδ8ῃ. ἐς αὖτ. 
Ἔς τόν. Ἐχ Βορ. οὐύούθ ἐγ- 

Ῥοιποίδσγιιπι εἰς τὴν ΡῥγῸ εἰς τόν, 
τ Ο. Παροῖ, δἰουυὶ ν]άθίαγ, 
Τιγ, νιμα, ΑΥὐ, Οἢγ. ΑἸά. ΡΊοΥ. 
Β85. ΠΊΔΥΡ'. δΊθρΒ. ἐς τὸ... Δὲ 
Πάνορμον τὸν ᾿Δχαϊκόν ς. 86. 
“Οϑενπερ. Πέρ οτι. ΑΥὐ. 
᾿Δνηγάγοντο. Β. Τιαιγν, Ἐ. (1π 

4τῖο ΘοΥΥΘοΐ.) νὴπά. Μοβαι. Αὐν 
ΟἾγν. δ. “ἀνήγοντο. 

2, δὲ καί. Καί οηι. 
8. Περί. ῬΑ]. 1ι. Ἐδρ. (6.) 

ΑἸ4. ΕἸογ. Βα5. (οά., ποὴ οοᾶ, 
Β45.) πρίν, ἴα Ἀερ. (6.) ἴδπιθη 
βιιργῦα γθο, πῖᾶπ. Ροϑιιϊΐδ περί. 
ΟΥ. πρὶν περί. 
Ολκάδα. 1᾿. ὁλκόδα. 
Ἑσφαξεν. Νίατρ. ϑ1Θρἢ. ἀπέ- 

σφαξεν, εχ οοπίθοϊιηγα, τ ν]ά6- 
ἀὰτ, ΟΡΟΙΙΧχ ΥἹΙ, 192, αἀποῖδὶ 
ΜΙ αἰ άοηὶ αἰχίσϑο ἔσφαζξεν. 

Οτο), ἡ, 

Τυθτ αὐ Τὰ σΘΥ 81.) 8 ἦπ Ῥο]- 
ποθ Ἰοσθηάιιη δ᾽} οχ ποὺ οοοὸ 
ἔσφαξεν. 81 πιιδαιημι ΔΠ101 ΤΉ ιι- 
ΟΥαΙά65 αἰχὶς ἔσφαξεν, πο οΘβὲ 
αἀὐθἠιαη άπ.“ ὨΠΚ. Νοῖ αἰχὶξ 
ΑΠ10ὲ δἱς, Ξοα ἔξαρλςν ΥΙΙ, 8έ. 

Αὑτόν (55. ΟἹ. Ὁ. Ρα]. Μάϊ. 
Ἡ,. Βερ, (6,} ὅτι Ἢ ψυ]ρο 
προς Β6ΚΚ.) ἑαυτόν. 

ΝΝαυπακτίων. Ἐ᾿. οοα, Β85. στ. 
ἃ ΘΟΙΥΘοΐοΥΘ, αι] τ ΒΡ ΘΥ ὃ Ρο- 
5.10, ΓΆπγ, ]πῆ, ΑΥὐ. ΟἾσ, πλᾶγρ'. 
ϑίθριι. Ναυπάκτιον. 

4, Τροπαῖον. Οα55. τρόπαιον 
οὐ οχ θιιθηα. οχ γθο, πᾶη. τρο- 
παῖον. Μῶοχ τρύπαϊον 6Θδα, πδη. 
Τρόπαϊον αἸΤῸ 116 Ἰοοο, 568 1η- 
ἔθνος τροπαῖον οἱ 8} ἐπιοπιάαι, 
τρύπαιον ΟΥ. ἴῃ ῬΑ]. τον τρύπαιον. 
ΕΠ Τὴ, κα 1, 850..2Σ ΧΙΌΒῚ, .1. 
Ῥ. 914. Α οοπίγαγία ἔδηηθα ΡᾶΥ- 
16 βίδι ΒΙομιῖ, δα Αθβοῖ, ΤΟ}. 
νος 968; . 

᾿Αἀναγόμενοι. [πιν. ΟΠ γ. 
γαγέόμενοι, ᾿χομ πᾶ]. 

9 
να- 

5 

“ἥ 

10 
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ὑπόσπονδα ἀπέδοσαν. 5. ἔστησαν δὲ καὶ οἵ Πελοπον- 
Ω ς ᾿Ξ τς ᾿ 5 

νήσιοι τροπαῖον, ὡς νενιχηχότες, τῆς τροπῆς, ἃς πρὸς 

τῇ γῇ ναῦς διέφϑειραν: καὶ ἥνπερ ἔλαβον ναῦν, ἀνέ- 

ϑεσαν ἐπὶ τὸ Ῥίον τὸ ᾿4χαϊκὸν παρὰ τὸ τροπαῖον. 6. 
᾿ «κ - ΄ Ἁ " ᾿ » 2 ,ὔ ΄ 

μετὰ δὲ ταῦτα φοβουμενοι τὴν απὸ τῶν ᾿ἀϑηναίων βοη- 
ϑειαν, ὑπὸ νύχτα ἐςέπλευσαν ἐς κόλπον τὸν Κρισαῖον 

καὶ Κόρινϑον πάντες, πλὴν “ευκαδίων. 7. καὶ οἱ ἐκ 
τῆς Κρήτης ᾿4ϑηναῖοι ταῖς εἴκοσι ναυσὶν, αἷς ἔδει πρὸ 

ψν , » ΠΣ , γ᾿ - 

τῆς ναυμαχίας τῷ Φορμίωνι κυ οὐ τσυκῖ 
δι -» 3 ΄ -»" -" »" 

ὕστερον τῆς ἀναχωρήσεως τῶν νεῶν ἀφικνοῦνται ἐς τὴν 
" ᾿ , 

Ναύπακτον" “αὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

ὙΠ ἢ, σύνταξις οὕ- 2. Τῆς τροπῆς] ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ τῆς τροπῆς. 
τως" ὡς νενικηκότες ἕνεπεν τῆς τροπῆς τῶν νεῶν ἃς πρὸς τῇ γῆ 
διέφϑειραν. (Βασ.) --- ἧς πρὸς τῇ ΚΙ ναῦς] ἀντὶ τοῦ διὰ τὰς 
ναῦς. Ὁ 40γ.) - 6. Ὑπὸ νύχτα] ἀντὶ τοῦ κατὰ τὴν νύκτα. (λ. 
4υγ. ) -- 9. Οὐ πολλῷ ὕστερον] μετ᾽ ὀλίγον. (Ά. 40γ.) --- 10, Τῆς 
ἀναχωρήσεως τῶν νεῶν] τῶν ἐναντίων. (1. 40γ.) 

5. Ζ2ἘἙ καί. Καί οι. Ἐ. 

Οἱ Πελοπονν. Οἱ οἵα. Τιδῖτ. 

ἸΝαῦς διέφϑειραν. Τιαῦγ, πὶ. 

ρίνϑιον. Οἴι86 δουϊρίθπτα,, 8 π- 
νἱβ οὑπὶ 1 1186 ΠΡΥῸ γ6ρ6- 
γτἱαΐαγ, οδῦ ν8146 ᾿πϑρίδ, σιιΐα 1116 
ΟΥ̓558 6115 51Π1|5 5111] δἰϊαηι Οο- ΑΥὐ. απ ν, Πδη. διέφϑ'. ναῦς. 

6. Ἐς κόλπον (455. Ατιρ. (π1-- 
51 φυοα πὶ ἀπο εἰς Θχαγυϑηΐ,) ΟἹ, 
α. Ρα]. Τὸ ναὶ, Η, Βερ.. (6.) 
Οτ,., Ὁ... 1. ., Νὰς ἱπιπιουῖζο. ἐἐ 
νΑ55, ψυρο ἐς τὸν κόλπον. 
ΑὙ Οὐ πιπὰ τιῃ οἷβ ᾿πο]τι51: Ηδδοῖκ., 
8. Φαϊὰ5 τ8416 δα τὰ 1Π)ρεγανὶς 
Β6κκ, ΟΥ, δὰ τὴν γῆν τὴν Πλα- 
ταιΐδα ἴῃ Ξοτίρξ, ἀἴδβου. δὰ 71, 4. 

Κρισαῖον. ΑΥ. ΟΠγ, Ώδη. Κρισ- 
σαῖον, Θὺ ῬοΟΒίγΘηλι15 8110] 561-- 
ῬΘΥ͂, 
Ἐ, Κρησσαῖον, οἱ οχ οοτγ. Κρισσ. 
ΑΡΥΣΑΣῚ, 1... 910. 

Κόρινϑον. Β. Τιαιτ. ἘἙ, Κο- 

δῖος Β6ρ. Ἰηϊο ῥγοχ. οἂρ.. 

ΤἹ ΤΠ 15 ΔΡΡ ΘΙ] αίαν ΒΕΝΕΏ. 
Μοβαα. Αν, Ομγ. 1.85. Κορίν- 
ϑιοι. 

Πάντες. Τιαιν, Ἐ, Ια, Μος- 
χα, ΑΥ, ΟἸχ, θη, ἅπαντες. 

“Μευκαδίων. Ἐ. Δευκαδίως, 

7. “ἷς. Ἐ-. ἄς. Αἵ νἱ ἃ. ΜΈ. 
ΟΥ. 8. 885. 9. Οτὐδησαδπι Ὧ6 
ΟΡ5. αιιΐᾷθηι Βᾶ ΘΧρ] !οδ 06, 
τιπι δα ἔδει οἰΐϑην 5 ΡΡ]Θᾶ5 
αὐτούς. 

Πρὸ τῆς. Ὠδῃ, πρὸς τῆς. (1π 
1). εἰς Ῥύο πρό Ι6δὶ τηα]6 ἰγχδᾶῖὶ 
ΒΘ Κκ,) 



15 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 

(Β. Χειμών. --α ωγ΄.) 

(1. Στόλος Ἱπελυποννη πίων ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ Σαλαμῖνα. Ὧγ΄. Ὁδ', 

Ἔκ Νισαίας ἀναγαγόμενοι Σαλαμῖνα πορϑοῦσι.) 

υγ΄. Πρὶν δὲ διαλῦσαι τὸ ἐς Κύρινϑόν τε καὶ τὸν 160. 
Κρισαῖον κόλπον ἀναχωρῆσαν ναυτικὸν, ὁ Κνῆμος καὶ 
ὁ Βρασίδας καὶ οἵ ἄλλοι ἄρχοντες τῶν Πελοποννησίων, 

Ὄϊ. τς ἀρχομένου τοῦ χειμῶνος, ἐβούλοντο, διδαξάντων [ήε- 

πρὶ Χρ. 
τιϑ'. 

γαρέων, ἀποπειρᾶσαι τοῦ Πειραιῶς τοῦ λιμένος τῶν ᾿4ϑη- ὅ 

ναίων" ἣν δὲ ἀφύλακτος χαὶ ἄκλῃστος » εἰκότως, διὰ τὸ 

ἀρχομέ. φἐπικρατεῖν πολὺ τῷ ναυτικῷ. 2. ἐδόκει δὲ λαβόντα τῶν 
ψου τοῦ 
᾽Ὄκτω- 
ἐν 

μηνὸς 

ναυτῶν ἕκαστον τὴν κώπην καὶ τὸ ὑπηρέσιον καὶ τὸν 
᾿τροπωτῆρα πεζῇ ἰέναι ἐκ Κορίνϑου ἐπὶ τὴν πρὸς '4ϑή- 

νας ϑάλασσαν, καὶ ἀφικομένους κατὰ τάχος ἐς Μέγαρα, 
καϑελχύσαντας ἐκ Νισαίας, τοῦ νεωρίου αὐτῶν, τεσσαρά- 
κοντα ναῦς, αἱ ἔτυχον αὐτόϑι οὖσαι, πλεῦσαι εὐϑὺς ἐπὶ 

τὸν Πειραιᾶ. 8. οὔτε γὰρ ναυτικὸν ἦν προφυλάσσον 
ἐν αὐτῷ οὐδὲν, οὔτε προςδοκία οὐδεμία μὴ ἄν ποτε οἵ 

Ὁγ΄. 7. Ἐπικρατεῖν] ἰσχύειν τοὺς ᾿᾿Αϑηναίους. (λ. Κασσ. 4ὑγ.) 
-- 8. Τὸ ὑπηρέσιον] ὑπηρέσιόν ἔστι τὸ κῶας; ᾧ ἐπικάϑηνται οἱ 
ἐρέσσοντες διὰ τὸ μὴ συντρίβεσϑαι αὐτῶν τὰς πυγᾶς. --- 19, Πλεῦ- 

σαι) ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐδόκει. 

Οκλρ. ΧΟΙΠ. Κρισαῖον. ΟἿ. 
δα σ8Ρ. φῬυδθοθᾶ. δ. 6. 
Οἱ ἄλλοι. Οἱ οπι. Ε'. ΟἾγ. 
᾿Δρχομένου. ῬΑ]. ἀρχόμενα, 

ΟΟΥΥ. Υ60. ΠΙΔΠ. 
Ι͵εγαρέων. υϊρο τῶν Μεγ.» 

564 εγῖ. ἀ6. 855. Απρ. ΟἹ. Ὁ. 
ῬΑ. Ἡ, ἶναι. ΒΡ: ὅτ. Τὰς. 
ΒΘΚΚ. ὕὐποῖβς οἰγοιπβου ρβοσαῖ 
ἩδλΟΚ. 

᾿ἡποπειρᾶσαι. Τίᾶ τϑοίο ΒΕΚΚ, 
Ψα]ρο (εἰ Ηδδοῖκ.) ἀποπειράσαι. 
ΟΥ, ΒΕ ΡΥΆ δα οδρΡ. 77. 
᾿ἀφύλακτος. Ε.. καὶ ἀφύλ. 
ἴάλκλῃστος ῬΑ]. 1ι, Ναῦ, Ἡ, 

Β6κκ,. [ὰ Ο τ. 6. 1, ἄκληστος, ἴῃ 

πος ἰαπηθὴ ἔξ 85. ἢ 688. γη81. 
ψυ]ρο (εἰ Ηδδοκ.) ἄκλειστος. ΑἹ 
ψ ἡ ν .1. 5.919. 56. 

Τῷ ναυτικῷ. Ἐ.. τὸ ναυτικόν. 
Ναυτῶν. Νὶμα. αὐτῶν. 

Τροπωτῆρα. ΑΥτ. ΟἾγ. τροπο- 
τῆρ ρα. 

᾿ἀϑήνας. Τιαιγ. Ἐ. ΑΥ. ΟἾγτ. 
ΠΏ δη. ᾿᾿ϑηναίους. 

Κατὰ τάχος ἐς Μέγαρα. Ἐ. ἐς 
Μὲέγ. κατὰ τάχ. 

“Μέγαρα. Η. Ἀερ. (6.) Μέ- 
γαρά τε. 

Νισαίας. ΑΥ. Οἴγ. "“Νισσαίας 
Ῥαββίηι, δίουιν βἐ δ. 1} ΡΥΟΧ, 80.» 
1). ΞΘΠΠΡΘΥ. Μ416. 

Πλεῦσαι εὐϑύς. Η. Ἀορ. (6.) 
εὐθὺς πλεῦσαι. 

Πειραιᾶ. ῬΑ]. Πειρεᾶ. Μπά. 
Πειραῖα. 

8. Οὔτε γάρ. Τοῖα Βαδδο 86- 
οἴϊο φιοαδιππιοάο ραγθη  μθϑὶπι 
οἤϊοῖι. 

Οὐδεμία. ΟἾγ. οὐδὲ μία, οἵ 
ἰαϊξ, ῬΥοχ. Θαρ. οὐδὲ μιᾶς. 

"ἄν ποτε. 1ὰ ἄν οὶ βδοσθδβ, υἱά. 
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ή 

ΕΤΟΣ ΙΓ. ΧΕΙΜΩΝ. ΚΕΦ. ὑγ. 1717 

πολέμιοι ἐξαπιναίως οὕτως ἐπιπλεύσειαν" ἐπεὶ -ἰ οὔτ᾽ 

ἀπὸ τοῦ προφανοῦς τολμῆσαι ἂν καϑ᾽ ἡσυχίαν, -ἰ οὔτε "Ὁ, 
εἰ διενοοῦντο, μὴ οὐκ ἂν προαισϑέσθαι. 4. ὡς δὲ ἔδο- 
ἕεν αὐτοῖς, καὶ ἐχώρουν εὐϑύς" καὶ ἀφικόμενοι νυκτὸς, 
καὶ καθελκύσαντες ἐκ τῆς Νισαίας τὰς ναῦς, ἔπλεον ἐπὶ 

μὲν τὸν Πειραιᾶ οὐκέτι, ὥςπερ διενοοῦντο, καταδείσαν- 
τες τὸν κίνδυνον, (καί τις καὶ ἄνεμος λέγεται. αὐτοὺς 
κωλῦσαι, ) ἐπὶ δὲ τῆς Σαλαμῖνος τὸ ἀκρωτήριον τὸ πρὸς 
Μέγαρα ὁρῶν" καὶ φρούριον ἐπ᾽ αὐτοῦ ἦν, καὶ νεῶν 
τριῶν φυλακὴ, τοῦ μὴ ἐςπλεῖν Μεγαρεῦσι μηδ᾽ ἐχπλεῖν 

μηδέν᾽ τῷ τε φρουρίῳ προςέβαλον, καὶ τὰς τριήρεις 
ἀφείλκυσαν κενὰς, τήν τε ἄλλην Σαλαμῖνα ἀπροςδοκή--: 

2 ’ τὰ “ἢ 

τοις ἐπιπεόοντες ἑπορϑουν. 

4. ᾿ἀφικόμενοι] εἰς τὰ Μέγαρα δηλονότι (λ. Κασσ. 40γ.) -- 
8... 1ὸ ἀκρωτήριον] τὸ Βούδορον καλούμενον. --- 19, Κενάς] τῶν 
ἀνδρῶν δηλονότι. 

δαποῖ, οὲ ἱπέρτυθα ΤΙ Θυβοῖ, ΟΥ̓. 
δ. 885. 9. εὐ Τηϊΐ. δα Χρϑη, μὰ}. 
ἯΙ, 1.29: 

᾿Ἐξαπιναίως. Β. ἐξαπινέως. 
Οὔτ᾽ -- οὔτε. Τὰ ἸΙρτὶ5 οὐδ᾽ 

- οὐδέ, ἸΝοξέγυτη σομΐθοῖς ΒΘΚΙς., 
«ποα ρΥδπιπιαίϊοα ροβιμ!απίθ σο- 
οθρίπιαθ. 83:15. Παρ θηλιι8 ῥτο- 
νοοᾶ588 δα Βιῖίπι, ΟΥ, πιθα, δ. 
186. 

Τοῦ δπῖα προφανοῦς οπι.. Β., 
βίοις εἶ ροϑὲ οὔτε Ὁ. 

᾿ς Προαισϑέσϑαι. Τι. αῖ. προαί- 
ἐσάδαι, αιιοα ργυδθϑθηβ ΒΘΕΚ. 

ς ΤΒΠΟΥΙαῚ ΟΡ χιι511, 
πὰ. Οτ. πιαχ. 11. 1. Ρ. 

86 "ϊς Ῥγδθοεαϊῃ τολμῆ- 
χε, Ῥα] . προήσϑεσϑαι. 

ἮΝ Καὶ ἀφικόμ. Καί οπι. Ο. 
΄ , 

Ἐκ τῆς. 
τῆς. 

Οὐκέτι. Ἰιαυτ. οὔ. 
Καί τις καί. ΑἸτογιηι καί Ομ. 

οοὐ. Βα5. ,,γΧΚαί ροϑῖ τίς 58608 
Αραμ αν οχ μος δὲ ρ]υσίθιις 
ΤΊπιον ἀ1415 ΔΙ]ΟΥ απ τ Ἰοοἱβ ἀο- 

᾿ Ἵγπιογά. 11... 11. 

ΑΥτ. Οἰγ. Πδῃ. ἐπὶ 

«οὖ δέθρῆδηιβ ἴῃ “τῖμε 46 Ὠ14- 
Ἰθοῖς Ῥ. 84: ΘΕ ΕΣ Πα. 618 
ΙΝ, 121. οἱ ὙΠ], 88. ν6] πο5 ἴῃ 
δἀποίαῖε, 84 1, Τ07. ΝΟ ΔΡπἢ - 
ἄδγθ δέρῃ, ἔθδε δ λέατα βίη ῆ--, 
ΟΔΥΘ παϑΠ 1 65 11Π| εϑβί. 

“Μέγεται αὐτούς Οα55. Απρ. 
ῬΑ]. [{. Ψαϊ, Η. Β6σ, (6.) Μο5- 
{α. ΒΘΚΙς, ψυϊρο (6ὲ Ηδβϑοκ.) 
αὐτοὺς λέγεται. ϑιαϊίπι Ρ4], πια- 
16 κωλύσαι, 

Καὶ φρούριον -- μηδέν. Ηδες 
ψαϊσυ ἴῃ Ρδυθηἐποϑὶ Ἰεβαηταγ, 
ιοά πο ̓ ΒΘυμαϊἔτιπξ νοΥΡα τῷ 
τε φρουρίῳ προςέβαλον ἀροσῖθ 
μὰς γϑβρίοϊθηῖϊα. Ῥδυθηιῃθβὶβ 
βῖρηα ΤΡΊΤΟΥ γοηχον ΒεΙης,, σαὶ 

“ΡῬαποῖπι Ροϑ μηδέν Ροβιϊῖ, 
Αὐαά. ποῖ. 

Αὐτοῦ. ΜοϑΞπηι. ΑΥ. Οἰγ. αὖ- 
τῷ. 

᾿Ἐςπλεῖν. Οοά. Β45. Τιδιγ. Ἐ,. 
ἐπιπλεῖν. 

Προφέβαλον. ΟΥ. Τα. προς- 
ἔβαλλον. 
᾿ἀφείλκυσαν. Ο. ἐφείλκυσαν. 
᾿Δἀπροςδοκήτοις. Ε.. ἀπροςδο- 

πήτως. 

Μ 



4ὸῪὸῪ ΘΟΥΚΥΔΙΖΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ, ΒΒ. 

(Ἐν ᾿Αϑήναις μεγίστη γίγνεται ἔχπληξις " βοηϑησάντων γε μέντοι 
αὐτῶν οἱ Πελοποννήσιοι ἐπὶ Νισαίας κἄπειτα ἐπὶ Κορίνϑου 
ἀποχωροῦσιν.) 

νδ΄, Ἐς δὲ τὰς ᾿άϑήνας φρυκτοί τε ἤροντο πολέμιοι, 
καὶ ἔκπληξις ἐγένετο οὐδεμιᾶς τῶν κατὰ τὸν πόλεμον 
ἐλάσσων. οἵ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄστει ἐς τὸν Πειραιᾶ ᾧοντο 
τοὺς πολεμίους ἐςπεπλευκέναι ἤδη, οἵ δ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ 
τήν τε Σαλαμῖνα ἡρῆσϑαι [ἐνόμιξον], καὶ παρὰ σφᾶς 
ὅσον οὐκ ἐςπλεῖν αὐτούς" ὕπερ ἂν, εἰ ἐβουλήϑησαν μὴ 
κατοχνῆσαι, ῥᾳδίως ἂν ἐγένετο, καὶ οὐκ ἂν ἄνεμος ἐκώ- 

λυσε. 2. βοηϑήσαντες δὲ ἅμ᾽ ἡμέρᾳ πανδημεὶ οἵ ᾿49η- 

ὑ δ΄. 1. Φρυχτοί] φρυλτοί εἶσι λαμπάδες τινὲς ἀπὸ ξύλων γι- 
νόμεναι; ἄς τινας βαστάζοντες ἄνωϑεν τῶν τειχῶν ἐσήμαινον τοῖς 
πλησιοχώροις 7 ἢ τοῖς συμμάχοις, ὅτ᾽ ἄν τινὰς ἑώρων πολεμίους ἐπιόν- 
τας, ὡς ὅτι δεῖ προφυλάξασϑαι. οὐ “μόνον δὲ ἐπὶ πολεμίων τοῦτο 
ἐποίουν" ἀλλὰ καὶ ἐπὶ φίλων. ὅτ᾽ ἂν ἑώρων βοήϑειαν αὐτοῖς ἐρ- 
χομένην, ἐσήμαινον πάλιν διὰ τῶν φρυκτῶν. ὡς οὐ δεῖ ϑορυβεῖ- 
σϑαι. καὶ ὅτ᾽ ἂν “μὲν. φίλους ἐδήλουν, ἐβάσταξον τοὺς φρυχτοὺς 
ἠρεμοῦντες " ὅτ᾽ ἂν δὲ πολεμίους, ἐκίνουν. τοὺς φρυχτοὺς, [δη- 
λοῦντες τὸν φόβον. (λ. Κασσ. 40γ. ἡ αλὉ [Ἔκπληξις ἐγένετο ἢ τοῖς 
᾿᾿ϑηναίοις. (1. 4ὺγ.) -- ὃ8ξ. Οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄστει] ὄντες δη- 
λονότι. (1. 4ὑγ. ) τ "5. ἱΠιρῆσϑαι) ἑαλωκέναι. (λ. 40γ.) --- 6. Ὅσον 
οὐκ}. ἀντὶ τοῦ σχεδὸν. ὡς τὸ μονονουχί. --- Ἐς πλεῖν αὐτούς ἀντὶ 
τοῦ ὅτι μέλλουσιν ἐςπλεῖν. --- 8, Βοηϑήσαντες ) μετὰ βοῆς συνδρα- 
μόντες. (λ. Κασσ. 4υγ.) 

Ολρ. ΧΟΙΝ. Τὸν πόλεμον. Ἡ. Βοσ, (6.) ὕδπηι. ΟΥ. 1. Μόοβαι, 
Τόν ἀδ6. χη. ΑΥ, Οἢγ. ἤδη. 8- σμᾶτο. ϑίβρῃ. ΥΘοΘρογαμΐ ΗΆΔ0Κ, 
ὙΠ} ΠΟ ἀθ οπληθιι5 96}}15, Ξε οὐ Βοκ, Νοὴ δοποϑβοῖθιν ἃ Υ 8]-- 
ἂδ6 ΡΥΔΘΒΘΗΤΙ Ἰοαιΐιαν ΒΟΥΊΡΤΟΥ. 14, πθ0 δποίδίαμι 6 Ῥα]., δῖνθ 

Τοὺς πολεμίους ἐςπεπλευκέναι. 1θὶ θη δχϑίδὶ, βῖνθ ἱποῖ 
τὰ. ἐςπεπλ. τοὺς πολεμι. Ἰαϊτουῖβ. Μϑπεῖ β8πὸ βιϊ 

Τήν τε Σαλαμῖνα (855. Ατιο. «αιπι 8 1 ΘΥρυ ΘΕ 
ΑΙ. Οἱ Ἐ. ῬΑ]. 1ι. ναῖ. Ἡ. Βδρ. ἐυο σις, 
(6.) ὕδιη. συ. 1. Μοβῆι. ΠΊΔΥ ἴ 
ϑίθρῃ. ΚΝ 4}1. Ηδδοῖς. Β6ΚΚ, ΟἸΐπε ΑΝ δ ἀρ 
τήν τε τῶν Σαλαμινίων πόλιν, 
εχ ἰπίθγρυ, Απίθα ρσὸ Πειραιεῖ “Ὅπερ ἂν, εἰ, Ο. ὅπερ εἰ ἂν 

ῬΑ]. Πειραῖα ἀεί, 56 σογγ. τθο. μή. ΤΑΝ 
γηδη. Ῥαδίως ἄν. "Ὧν οὐχ. Τιααγ. Ἐ; 
Ἡιρῇσϑαι. Β. Τιατν.Ἐ,. ψΊπα, τα. 1ι. ΑΥ. Ομ, 8η. Αἱ νἱα, δᾶ- 

ΑΥὐ. Οὗγν. Πθδη. ΑἹά. ΕἸου. Βας, ποῖ. 861,86, δὲ ᾿πηΐθγθα ΤΒΊθυβ 

ϑίθρῃ. 1. ἑαλωκέναι. Αἱ νὶ4, Θὺ. ᾧ. 837. 
8080]. 9. “μ᾽ ἡμέρᾳ. 1. ἅμα ἡμέρα. 

᾿Ἐνόμιξον, φυοᾶ νυῖρο ἀθϑγαῖ, “ἅμα ἰδιπθη ΔΡοΒ γορ ιιπι δἰΐδπι 
εχ (885. Αὑρ. Ὁ]. Ο.ὕ Ε. 1, Ψαῖϊ. 111,17. ραϊιειχ. ΠῚ, 107. ἅμα τῇ 

5 
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ναῖοι ἐς τὸν Πειραιᾶ, ναῦς τε καϑεῖλκον, καὶ ἐςβάντες 
κατὰ σπουδὴν καὶ πολλῷ ϑορύβῳ, ταῖς μὲν ναυσὶν ἐπὶ 
τὴν Σαλαμῖνα ἔπλεον, τῷ πεζῷ δὲ φυλακὰς τοῦ Πει- 
ραιῶς καϑίσταντο. 8. οἵ δὲ Πελοποννήσιοι ὡς ἤσϑοντο 

5 τὴν βοήϑειαν, καταδραμόντες τῆς Σαλαμῖνος τὰ πολλὰ, 
61. καὶ ἀνθρώπους καὶ λείαν λαβόντες καὶ τὰς τρεῖς ναῦς 

ἐκ τοῦ Βουδόρου τοῦ φρουρίου, κατὰ τάχος ἐπὶ τῆς 
Νισαίας ἔπλεον" ἔστι γὰρ “ ὅ τι καὶ αἵ νῆες αὐτοὺς 
διὰ χρόνου καϑελκυσϑεῖσαι, καὶ οὐδὲν στέγουσαι, ἐφό- 

10 βουν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς τὰ Μέγαρα, πάλιν ἐπὶ τῆς Κο- 
οἰνῦου ἀπεχώρησαν πεζοί. 4. οἵ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι, οὐκέτι 
καταλαβόντες πρὸς τῇ Σαλαμῖνι, ἀπέπλευσαν καὶ αὐτοί. 
καὶ μετὰ τοῦτο φυλακὴν ἅμα τοῦ Πειραιῶς μᾶλλον τὸ 
λοιπὸν ἐποιοῦντο λιμένων τε γλῃησεν καὶ ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ. 

(3. Σιτάλκου ᾿Οδρύσου στρατεία ἐπὶ ἸΠερδίπκαν ΠΠακεδόνων βασι- 
λέα. -- ρα΄. Αἰτίαι τῆς στρατείας.) 

υεέ. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ χειμῶνος τού-᾽ Ολ.πξ. 
ἔτ. ὃ΄: 

9. Οὐδὲν στέγουσαι] ὕδωρ δηλονότι. ὉΩΣ: 

ἀρχομέ- 
ἡμέρᾳ, 5ἴσαρ βϑθρίβϑδίπιθ δρπᾶ 
Χορ. 

«Καϑίσταντο. ΑΥ. καϑίσαντο. 
8. Ἤισϑοντο. Τιαιιν. Ἐ.. ἠσϑά- 

ΤΠ 8ῃ. πλϑύρ'. ϑέθρῃ. πεζῇ. Πεζοίνου τοῦ 
1411 το ο ΤΟΥ ἀἸ ἀθπὶ ππ αιιδ πη ̓ Οχτω- 
αἰχίθϑθ βουΐρϑιῦ νγα55. δα 1,148., βοίου. 
ΟἿΣ Υθραρηδὲ ποϑίθυ Ἰοοιιβ,, 115] μηνός. 

γοντο. Ῥυαθοθάθῃβ ὡς Β. οπι. 
Βουδόρου. Τιαυγ. Ψι᾽ηᾶ. Βου--: 

δώρου. Νὶὰ. 1. 2. Ρ. 966. 
Ἔπλεον. ΟΥ. Ὦ. 1. Τ8ὰγ. Ἐ. 

τὰ. ΑΥ. ΟἸγ. δπ. ἀπέπλεον. 
ἹΜοϑβαιι. ἐπέπλεον. Ὧδ8 Ργαθοβά. 
Νισαίας ςἕ. δὰ ο. 98, 9. 
Ὅ τι ργυο ὅτε εχ Αβύββοῇ. οοι- 

Ἰθοῖαγα (ὈΊ]ιοο. Ρ, 969.) τβρο- 
51}1Π1115. δι ἔστιν ὅτε 515} 1{|- 
ΟδΥθί πιοτγιμτισιψτέατη,,) 588 μϊο αἱ- 
Ομ απη χιοχιχιε  ἐ, 

Αἱ νῆες. Αἱ ὁτα. Οτ. 
Τὰ Μέγαρα. Τά οτι. Τιδιτ, 

Ἐς, πὰ. ΑΥ. ΟἾγ. Πδῃ. 
Ἐπί. ΕΟ. Ἐ. ψίπα, ἀπό. 
ΤΠεξοί, Τιααγ. Ἐς, Νἱπα, τλ. (1π 

4110 διιρσα 801. γρ. ο1) Αγ. (ἢγσ. 

ἴῃ 60 ἀβίεσγ, ΠΡ γῸ5 δθαιΐ γν6]115, 
αιοά 5851: Βαμθαῖοι. 

4, 4 ᾿4ϑηναῖοι. Ὦ. ᾿ἀϑηναῖοι 
δέ, 568 εδ4. πχ8ῃ. δ᾽ ᾿άϑην. 

Οὐκέτι. Οοα. Βα5. (6χ δπιθηᾷ.) 
. Θὲ τηᾶγρ. ϑίθρῃ, αὐτοὺς οὐκέτι. 

ΕΧ 1ΠΊΘΥΡΥ͂. 

“Ἅμα Ο 855. Ατρ. Ο]. 6. Ε. ῬΑ]. 
Τι. γαῖ. Ἡ. Βερ. (6.) οοα, Βδ85. 
ΟΥ. 1, Ηδδοὶς. Β}κῖ, ΟΠ ἤδη. 

Κλήσει ῬΑ]. Τι. Ψαϊ. Η. ΒΕΘΚΕ, 
ΤῺ Οα55. 6]. Θζυ. κλήσει. Αιιρ. 
αυΐάοπι κλείσει, 566, τι ν] ἀθειγ, 

ἃ ΘΟΥΘΟΙ, ἢ ΒΊΡΘΥ δὲ ῬΥΪΟΥΘ 5 υῖ- 
ΡῬίιπι θεὲ ἢ. ψαϊρο (οἱ Ηδδ80Κ.) 
κλείσει. Οἵ. 1. 1. Ῥ». 219, 54. 

ΜΩ 
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του ἀρχομένου, Σιτάλκης ὁ Τήρεω, ᾿Οδρύσης, Θρᾳχῶν 
βασιλεὺς, ἐστράτευσεν ἐπὶ Περδίκκαν τὸν ᾿4λεξάνδρου, 
Μακεδονίας βασιλέα, καὶ ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θρῴά- 

κης; δύο ὑποσχέσεις τὴν μὲν βουλόμενος ἀναπρᾶξαι, 
τὴν δὲ αὐτὸς ἀποδοῦναι. 9. ὅ τε γὰρ Περδίκκας, αὐτῷ 
ὑποσχόμενος, εἰ ᾿4ϑηναίοις τε διαλλάξειεν ἑαυτὸν κατ᾽ 
ἀρχὰς τῷ πολέμῳ πιεξόμενον, καὶ Φίλιππον τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, πολέμιον ὄντα, μὴ καταγάγοι ἐπὶ βασιλείᾳ, ἃ 

δε 43 Σιτάλκης ὁ Τήρεω] ἐντεῦϑεν τὰ Θρᾳκικὰ καὶ Σιτάλ- 
κου ἐπιστρατεία. (.40γ.} -- 6:-. 4ύο ὑποσχέσεις] ἀντὶ γενικῆς ἡ αἱἷ- 
τιατικὴ ᾿ἀττικώς. σημείωσαι παρόμοιον τῷ δύο μὲν σκύπελοι ὁ μὲν 
οὐρανόν. ἘΦ, «ἘΣ ἱστορία τῆς παρούσης ὑποϑέσεως ἔχει οὕτως. 
᾿Δλέξανδρος ῆακεδόνων βασιλεὺς ἔσχεν υἱοὺς δύο, Περδίκκαν καὶ 
Φίλιππον. «ἰφαξάμενος δὲ τῆς ἀρχῆς ὁ Περδίκκας; ἀπεξήλασεν τὸν 
ἀδελφὸν αὑτοῦ Φίλιππον. ὁ δὲ, ἐπὶ Σιτάλκην, τὸν βασιλέα τῶν 
Θρᾳκῶν, καταφυγὼν ἐδεῖτο καταγαγεῖν. αὐτὸν, καὶ τὴν τῶν Πα- 
κεδόνων βασιλείαν ἀποδοῦναι" ὁ ὃ᾽ ὑπέσχετο. μαϑὼν δὲ τοῦτο ὃ 
τοῦ Φιλίππου ἀδελφὸς “Περδίκκας, ἀπέστειλε πρὸς ΖΣιτάλκην πρέ- 
σβεις. ὑποσ εϑεὶς αὐτῷ χρήματα, εἰ μὴ καταγάγοι τὸν Φίλιππον, 
οὐκ ὀλίγα. ἃ μὲν καὶ ὃ “Σιτάλκης πεισϑεὶς, οὐ κατήγαγε τὸν Φί- 
λιππον" ὡς δὲ οὐδὲν ἀποδέδωπε πρὸς αὐτὸν ὁ “Περδίκκας ἅπερ 
ὑπέσχετο, ἐστράτευσε κατ᾽ αὐτοῦ, τὸν Φιλίππου υἱὸν ἀντὶ τοῦ πα- 
τρὸς ἀνταναγόμενος. ἐπεὶ δὲ αὐτοῦ καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἐδέοντο. ὑπὸ 
“Χαλκιδέων τῶν ὑπὸ Περδίκκαν ὄντων βλαπτόμενοι ἐν τοῖς Θρᾳκι- 
κοῖς χωρίοις τὲ καὶ συμμάχοις αὐτῶν, καταλῦσαι τὸν πόλεμον καὶ 
τὴν ἀπὸ ἱ τοῦ "δ ᾿ βλάβην, ἐστράτευσε κατὰ Χαλκιδέων τε καὶ 
Περδίκκα, τῇ τὸν μὲν ἀμυνόμενος οἷς ἐψεύσατο μετελϑεῖν ἧς αὐτῷ 
τὰ ὑπεσχημένα, τοὺς δὲ μετελθεῖν ἐπειγόμενος, τὴν παρὰ τῶν 
᾿ἀϑηναίων ὑπόσχεσιν ἐκπληρώσων. (Βασ. ) πα ᾿ἀναπρᾶξαι] εἰςπρᾶ- 
ξαι, ἀπαιτῆσαι. - 5. ᾿ἀποδοῦναι] τοῖς ἀδανθίονς δηλονότι. --- 
Αὐτῷ] τῷ Σιτάλπη. (λ. Κασσ. 40γ.) --- 6. “ιαλλάξειεν φίλον 
ποιήσειεν. (λ. Κασσ. 40γ.} 

σΑνΡ. ΧΟΡ. Τήρεω. ῬΑ]. Οτ. 
Τήρεως. Ὦ. 1. Τύρεω. Αἱ νἱᾶ. 
ΞΌρΡΓΑ ο8ρ. 99. 

᾿Οδρύσης. Βα]. τΉ816 ὁ Ὄδρ.. 
Θρᾳκῶν. Ὁ). 1. Θράκης. Νο- 

βἴχιιηι ἴῃ δά θπὶ Του πλ]α ΠΕΡ 65 
ἘΠ)}29. 

"Μακεδονίας Ι. πῃ τᾶγρ.) 568 
οδα. ΠΊΔΙ. Βα)ρϑῖ. 

Φύο ὑποσχ. Αὐΐα δύο νυῖρο 
δααϊξαγῦ διά, σφυρὰ ον. (855, 
Αὰρ, ὉΠ ΟΕ νας. ΟΣ. Ὁ. 1. 
τη. (1 {τι ῬοβίγθηΊΟ ἔϑιθὴ νἃ- 
οἰλπὶ βρδίλιιπι χοϊϊοίαπι δὲ εσᾶ- 

ΘΠ 6656 ν᾽ ἀθέμγ.) [{{ποὶ5 ἱπ- 
ΟἸτιοῖς Ηδδοῖ., ἀθίονῖς ΒΟΚΚ. Εδὶ 
τ Οὐ 5 ϑἰ πλ 1 ΞΟΠ πα Η ΟΠ ΘΥ ΟἿ» 
ἀθ 4ιο νἱά, 8.080]. εὐ δι. 
Οτ. 8. 988. δὐποῖ. 9. εἰ δ] 10. 

᾿ἀποδοῦναι. σ. ἐπιδοῦναι, 564 
ἀπό 5. ν. Ῥ4]. δὲ τπᾶυρ, ΑἸὰ. Ψ1π. 
δαάημπὶ τοῖς ᾿ϑηναίοις, 6Χ ἰπ- 
ΤΘΓΡΥ. ἢ 

ᾧ, Πιεξόμενον, Ὦ. πιεζόμενος. 

Βασιλείᾳ. Μαγα, Ἐ]ον. πη. 
τᾶϊο βασιλεῖα. ᾿Ἐπὶ βασιλείᾳ, 
αὐ ἐπιρογίωπε δἰ οοποιίατιάμπι, 

} 
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ὑπεδέξατο, οὐκ ἐπετέλει" τοῖς τὲ ᾿“ϑηναίοις αὐτὸς ὧμο- 
λογήκει, ὅτε τὴν ξυμμαχίαν ἐποιεῖτο, τὸν ἐπὶ Θράκης 
Χαλκιδικὸν πόλεμον καταλύσειν. 8. ἀμφοτέρων οὖν ἕνεκα 
τὴν ἔφοδον ἐποιεῖτο, καὶ τόν τε Φιλίππου υἱὸν ᾿ἀμύν- 
ταν ὡς ἐπὶ βασιλείᾳ τῶν Μακεδόνων ἡγε, καὶ τῶν ᾿49η- 
ναίων [πρέσβεις] οἱ ἔτυχον παρόντες τούτων ἕνεκα, καὶ 
ἡγεμόνα “γνωνα. ἔδει γὰρ καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους ναυσί τε 
καὶ στρατιᾷ ὡς πλείστῃ ἐπὶ τοὺς Χαλκιδέας παραγενέ- 
σϑαι. 

(Κατάλογος τῶν ὑπὸ Σιτάλκῃ στρατευομένων φύλων.) 

ὃς΄. ᾿Δνίστησιν οὖν, ἐκ τῶν ᾿Οδρυσῶν ὁρμώμενος, 
πρῶτον μὲν τοὺς ἐντὸς τοῦ Αἵμου τε ὄρους καὶ τῆς Ῥο- 
δόπης Θρᾷκας, ὅσων ἠρχὲ μέχρυ ϑαλάσσης, ἐς τὸν Εὖ- 

1. ὑπεδέξατο] ὑπέσχετο. (λ. Κασσ. 4γ.) --- 6. ΟἹ ἐτύγχανον 
παρόντες] ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἦγε. --- 7. “Δγνωνα ]} οὗτος ἔκτισε τὴν 
᾿ἀμφίπολιν. 

Ὡς΄. 10. ᾿Ανίστησιν] ἘΞ" ἐπάγεται (Βασ.), στράτευμα δηλονότι. 
(λ. 4“ὐγ.) --- 19. Ἐς τὸν Εὖξ. --- ---Ἴ ἕως τοῦ Εὐξείνου πόντου 
καὶ τοῦ ᾿Ελληςπόντου. (λ. Αγ.) 

ἐππρογίὶ οαμδα. τιϑὶ αὐ ε 51 Πλ 1111. 
ΨΙα6 5ἰαιϊηι 5. 8. 
Ὅτε. 1. ὃ οὐπι τέ 5. υ., κϑᾶ 

οβα, πιδῃ. 
Ἐποιεῖτο. ΤΠ) απ. ρεγυρὶς καὶ τόν 

Φίλ. Οπμλῖδιῦ ἸρΊ ΠΥ Ρσοχίπια 00 
Ὀ15 ροβίζιιπι ἐποιεῖτο. 

8. Πρέσβεις οπι. (455. (ἴῃ 40 
Τη8η. Υ80. δαβουϊρίιπι}), Αἰιρ. 
ΟἹ. ἀπά 5ιιβρθοΐϊιπι πῖ. ,,564 
«αππὰ ΟδρΡ. 101. 1{6πὶ πρέσβεις 
1551 ΠΙΘΠΊΟΥΘΗΓΙΥ͂, 4 Ἰἰ Θ πὰ 
πιὰ ἀμ ὴ6 1 1π 16} η ἀἱ βιυιηΐ, 
δὲ γοῦρα τῶν ᾿4ϑην. οἱ ἔτυχον, 
παρόντες τούτων ἕνεκα, τιῦ- ποη 
1105. αιιὰπὶ Ἰἰθραῖος βρῃϊῆοα- 
Υϑηῦ, ὨΠιἷ5 πιά ροβίΐα ν]ά6- 
χϑηϊαῦ: πρέσβεις βαπατα ρΡαίᾶ-- 
χτι5.ς ἨΠΑΛΟΚ. 

ἼἜἜτυχον. 8601. τηᾶυρ. 8:6 ρ}. 
ἐτύγχανον. 
“Ἄγνωνα. αῖϊ, ἀγῶνα. 1)6 5ρῖ- 

χὶται νο δ 1}1, αιυΐ αηἴθ ΒΟΚΊΚοΥ, 
16 η15 οὐδὲ, νἱὰ, δὰ 1, 117, 

Ολνρ. ΧΕΡῚ. ΄ἀνίστησιν --- 
Θρᾷκας οτχ, Μίοδβαι. 

᾿Οδρυσῶν. Ἐ΄. ᾿Οδρυσσῶν. 
4ΐμου (]. αῖ. Βι6ρ. Βίος οζ 

Ῥϑιϊο ροβῖ, Οὐ. Τδαγ, ΑΥ. Ρ85- 
ὅπη, οαϊτ, ψιπᾶ. Ηδδοκ. ΒΘΚΚ. 
ΟΙΐπι ἀἴμου εἴ ταοχ Αἷμον. Οἷ, 
1. 2. Ρ. 391. Ῥγοχίπιιηι τέ Ομ]. 
ἐοα. Βα5. Οὐ. 

Θαλάσσης. υϊρο τῆς 8αλ., 
βϑῇ αχιῖο. 46. (855. Απρ. 6]. 6, 
1: ναι. Η. Βερ. (6.} οοα. Β85. 
Οτ. Ὁ. 1. Τὰν. Ε᾿. Ηδϑοϊς, ΒΕΚΚ, 
»γ»ΟΥΐε5 δϑὺῦ δΧχ ἴσοὸ Ῥυοχίπιθ 56- 
{ποι πρὸς ϑάλασσαν --- τὴν τοῦ 
Εὐξ. πόντ. Ηοο διυΐθαι ἴοοο 
νουθΐς Εὐξεινόν τε Πόντον καὶ 
τὸν Ἑλλήςποντον ΘΧΡ]ΙΟΘΠΕΙΥ 
Ῥτυαθοράρηϊα μέχρε ϑαλ., τ Ύο- 
οἷο πιομοϑί Βεπραϊοι. ἨΑΑΟΚ, 
Οαθιίθυτιπι ΟΡ 50}0].) οἱ ΟἸἶηι 
οαριιῦ μέχρι ϑαλάσσης φγαοῖίβε- 
Ῥβαΐϊωγ. οἠπηΐα νοῦρα ἐς τὸν --- 
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ξεινόν τε πόντον καὶ τὸν Ἑλλήςποντον: ἔπειτα τοὺς 
ὑπερβάντε Αἷμον Γέτας, καὶ ὅσα ἄλλα μέρη ἐντὸς τοῦ 
Ἴστρου ποταμοῦ πρὸς ϑάλασσαν μᾶλλον τὴν τοῦ Εὐξεί- 
νοῦ πόντου κατῴκητο. (εἰσὶ δ᾽ οἱ Γέται καὶ οἵ ταύτῃ 
ὅμοροί τε τοῖς Σκχύϑαις καὶ ὁμόσχευοι, πάντες ἵπποτο- 
ξύται.) 2. παρεκάλει δὲ καὶ τῶν ὀρεινῶν Θρᾳκῶν πολ- 
λοὺς τῶν αὐτονύμων καὶ μαχαιροφόρων, οἱ “ἴοι καλοῦν- 
ται, τὴν Ῥοδόπην οἱ πλεῖστοι οἰκοῦντες, καὶ τοὺς μὲν 
μισϑῷ ἔπειϑεν, οἵ δ᾽ ἐθελονταὶ ξυνηκολούϑουν. 8. ἀνί- 
στη δὲ καὶ ᾿Δγριᾶνας, καὶ Μαιαίους, καὶ ἄλλα ὅσα ἔϑνη 

Παιονικὰ, ὧν ἦρχε. καὶ ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς οὗτοι ἦσαν 
μέχρι Γρααίων Παιόνων χαὶ τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ, 

1. Μέρη] γένη, ἐθνῶν δηλονότι. (1. 4ὖγ.) -- 12. Τοῦ Στρυ- 
μόνος] Στρυμὼν ποταμὸς Θράκης περὶ τὴν ᾿Δμφίπολιν. ὅρα πόϑεν 
ἄρχεται ὃ Στρυμὼν ποταμὸς - καὶ ποῦ ἡποζβλδροι πῇ καὶ ἔτι ο σκιος 
ποταμὸς καὶ ὁ Νέσος, ὃν Νέστον οὗτος καλεῖ" ἔτι γε μὴν καὶ ὃ 
Ἕβρος. 

“Ἑλλήςπ. Ξιιβροοῖα νἱάευὶ ροίδ- 
ταηὶ, φιοά ΠΛ Ο 5ΘΟΙ18 ΟΥ̓ , 

“Ὑπερβάντι. Η. οοά. Β85. Ἐ. 
ΜΜοβαι. πιᾶτρ. ΑἸά. Μη. εὗπερ- 
βάντας. χιοὰ ἴῃ Ὠ. 1. ςεἶν. 4]. 
ταδη. δἀηοίαϊαμι. ΟΥ̓Χ πιθηΐϊο- 
π6 αἶσα αἰΐοσα Ἰθοιῖο 5 566 οἵηι 
ΦΥά οι] τούς ΔἸϊαιιοα ραγιϊοὶ- 
Ῥίππι σι ἀϊαηλιβ Π ΘΟ 6556 6ϑἱ."ς 
ΘΊΤΕΡΗ. , Ῥασγιορίιπμι, πιο 
ἄδ6556 ριιϊαῖ, ροΐββί εβϑβθ ὄντας 
αν πα μι ιϑηοῦϊὶ, . ὨΠΚ. 
1)6 ἀαῖϊνο νἱὰ. δᾶποῖ. δὰ 11, 
40....5. 

Τοῦ Ἴστρου. Τοῦ οτ. ΟΥ̓. 
Ἐσὶ --- Ἱπποτοξόται. Ηἱϊβ5 ρμα- 

γϑηἑῃοϑὶς οῖρηα δάάοηᾶα ρμαία- 
ψἰ πηι. 

9. ᾿᾽Ορεινῶν. Ῥᾳ]. ὀρινῶν. 
Τῶν αὐτονόμων. Τῶν οτι. ΟΥ̓. 
“ἴοι. (55. Ῥᾷ]. Οὐ. “ίοι. 
8. ᾿ἡγριᾶνας. ῬαϊΪ. εἰ οἄϊι. 1 η4, 

᾿γριάνας, ΟΥτ. ᾿Ακιάνας, υἴγαπι- 
416 τη8]6, τὸ 6χ Αὐγίδηο, Ρο]γΥ- 
ΒΟ δἰϊίβαιιθ δὲ ργοβοάϊδα σϑριι- 
Ἦξς οοπϑῖαϊ, 

“αιαίους (6455. 6]. ῬΔ]. [1ι. 
ναὶ. Ἀερ. (3 6. Μεαίους, 5..ν. 

γρ. “ᾶτ, οἷ 5: π} 16 Υ, πιὸ νἱ46- 
ταν Σ᾿ δα. ΒδΒε Οτό ἔδυν, 
ψιηα. Αὐ. ΟἾγ. θη. δὲ, πὲ νὶ- 
ἀοίιτ. οὐΐαπι Ρ]ουΊ τι ῬϑΥΥ, οἵ 
τ. δὶς εἴ ἴῃ ρῥυοχίηπιϊβ. Απὶθ 
Θοι1]. “εαίων. ϑδίεριι. Βγζ. Μαΐ- 
νοι εχ ὙΠπογυα, 1. 11. οἷαι, ΟΕ. 
Ι, 2. Ρ. 890. 

ἴάλλλα ὅσα. Ατ, Οἴγ, ὅσα ἄλλα. 
Παιονικά. Ο. Παιωνικά, ὃ 5. 

ὦ. Ὁ. πολεμικά, «ιοᾶ ἴῃ ἔγφυψι 
οδα, πδη., δαηοίανἑ. οιηᾶθ 
ΒΕΚΚ. εἶπ πιΐμη. ΘΧΘΙΠῚΡ]), οὕπα 
(855. ἦρχεν. 
Ἔσχατοι τῆς. ἀρχῆς. σ. ἔσχα- 

το (ἔσχατοι) τῆς γῆς. 
Μέχρι Τρααίων Παιόνων. ψ]- 

8ο μέχρι ΤΓρααίων καὶ Μαιαίων 
Παιόνων. ϑ8εα νεϑῦθὰ καὶ “αι- 
αίων ἱπερῖα 6556 Ἂσοιθυδηηῖ8 
ἴδατι ΟΠ δ55. οὐἱτϊ. Ρ. 125., οἵ πὶ 
Βδο ϑαϊέ, 1. 9, ». 886. 54. ηδο δρίθ 
ἀοΐομαϊε Κυὶρ.1.1. Ρ. 96. Μοβαι. 
μέχρι Τρα. καὶ Λαι. καὶ Παιόν. 
δι. μέχρε Γααίων καὶ Μαι.- 
ΤΠαιόν. Ο. Β΄. οοὰ, Βδ885. 1). Τνδυτ. 
μέχρι γὰρ “αιαίων Παιόν., φαοά 
οἰΐαπι ἴπ 1{. δἀποίαϊωαπι εϑὲ, 1. 
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165. ὃς ἐκ τοῦ 

ΚΕΦ. ὅξ. νυ. 188 

᾿ Σκόμβρου ἔ ὄρους διὰ Γρααίων καὶ “αιαίων 

ῥεῖ, οὗ ὠφίξετο ὴ ἀρχὴ τὰ πρὸς Παίονας αὐτονόμους 
ἤδη. 4. τὰ δὲ πρὸς Τριβαλλοὺς, καὶ τούτους αὐτονό.- 

μους, Ἰρῆρες ὥριξζον καὶ Τιλαταῖοι. 
πρὸς βορέαν τοῦ 

οἰκοῦσι δ᾽ οὗτοι 
" Σχόμβρου " ὄρους, καὶ παρήκουσι 

πρὸς ἡλίου δύσιν μέχρι τοῦ ᾿Οὐχίου ποταμοῦ. ῥεῖ δ᾽ 
οὗτος ἐκ τοῦ ὄρους ὅϑενπερ καὶ ὁ Νέστος καὶ ὁ Ἕβρος. 
ἔστι δὲ ἔρημον τὸ ὄρος καὶ μέγα, ἐχόμενον τῆς Ῥοδόπης. 

(ΠΠέγεϑος καὶ πρόςοδοι τῆς ἀρχῆς τῆς ᾿Οδρυσῶν.) 

Ὁζ. Ἐγένετο δὲ ἡ ἀρχὴ ἡ Ὀδρυσῶν μέγεϑος, ἐπὶ 

φ, Οὗ ὡρίξετο] τὸ τέλος εἶχε. (λ. 40γ.) - 5. Παρήπουσι ] 
παρατείνονται. (1. 41γ.) --- 8. Τὸ ὕρος] τὸ Σίκόμιον δηλονότι. (1. 
4γ.} 

μέχρι γὰρ “αιαίων καὶ Παιόν. 
ον. Ἑ, μέχρι γὰρ Τρααίων καὶ 
“αι. Παιόν. Νῖπα, μέχρι “αιαίων 
Παιόν. Τρααίων Ἰρῖταγ ατππι 
Ῥτορίεν Ῥγδθοθάθηβ “αταίους 1ῃ 
γὰρ “αιαίων ἀερταναῖιπι αϑβθῦ, 
ἴῃ 8}115 ΠΡτῖ5. πίγϑτιθ βου ρταιτὰ 
σοηΐιι5α, ἴῃ 41115 γάρ, 4ιοὐ ἴπ6- 
Ῥίτηι 6556 116 ]]]σο)αῖιιν, 4616-- 
ἔϊπὶ 6ϑ᾽. [114 οτἵα δϑὺ νιϊσαῖα 
βουρίαγα, ρυδθβθυεῖπι αι μ 886 
νοσθ85 βἰδιϊηι βθιιθ τ] νούϑιι, οἵ 
101 «φαϊάθπι τϑοῖθ, οοπίπηοίαθ 
Ἰοραμίισ, Οὐΐθιι5 νουθὶβ ἱρίταν 
ΟἸτι ΟΡ 6105 ϑρροῃθηᾶοβ οϑπδιι- 
ΘΥΔΙῖι5, 4π05 δααϊάϊ Ηδδοῖς., 
θα ππιης οἵ ΒΘΚΚ, ρυουβιιβ 805 
ἸΘΟΪΠΊΠ15. 

Στρυμόνος. Βιορ. ΔΥ΄. (Θὲ το χ 
Τη γα) 1) Δ, Στρυμμόνος. τὸ ἅτιο 

Βουτπι ΠΙΡυ στ 1ᾷπὶ 1, 98, 100: 
οὐ Τηἶγα ο. 99, [ἢ 1, Σεούμανας. 

Σκόμβρου ἴἰὺ οἱ ἱπῖτα 885. 

Διιρ. (564. ΠΟ 8 ΘΟΥΥ. . βοιῖπι εἴρ 
8 τος, τη. Πϊο οἵ Ρϑα]ο Ῥοβι) 
ΟἸτ. (ργοὸ ψιιο Ματγο, π18]6 6Χἢ]- 
λιιδγιιπῖ ἐγροϊμοίδο ΒΒ 6Ἰκῖκ.) ατιο5 
9» Αὐϊβίοιθ]5. διιοϊ οὐ δ θη 56- 
4α] πο ἀυ)ήϊϊανίηια5. ΟΥ̓, 1. 9, 
Ῥ. 8511. ΑΥὐ, θαι, Σκόβρου. Ν]- 
δ8ο (Ηδδοκ. Βοκῖ.,) Σἰκομίου Πὶς 

οἱ 1ηἶτα, Ὦ. 1. Ε. Κοσμίου. (Ὦ. 
ΕἸ, βἰαιϊΐπι τοῦ ὄρους Ῥτάδθροῖα 
τᾶ ]6 ἰγϑαϊε Β6.Ἰς,) ν 

Τρααίων, Ὁ. 1. Ἐ. τῶν Γρα- 
αίων. 

ἱβρίξετο. γαῖ, ὠὡρίξεται. Ἡ. Ο. 
ὁρίζεται, ἴῃ Η. ἴδιοι 8, ν΄. ἃ]. 
Τη8η. 70: ὠρίξετο. 

Ἢ ἀρχὴ τά οπι. Ἡ. 

Τὰ πρὸς Παίονας ομι. Ο. ()- 
4, Καὶ τούτους. (ο4. Β45. καὶ 

τούς. 
Τιλαταῖοι. ΟἹ. ΜοΞαιι, Αγ. ΟἾγ. 

Τριλαταῖοι. Ῥοριιι5 αἰϊαμᾶθ 
ποπ ποίτι5. Οἴ. 1. 2. Ρ 825. 

Τοῦ Σκόμβρου ὄρους. ὯθΘ 
ϑοοιηθυὶ πουηῖα νἱἀ6 Ρδι]ο 8Π- 
16. Ὦ. Ἐς ατιῖσ, δία ὄρους το-- 
ῬΡοϊαηΐξ. 

Καὶ ὃ Ἕβρος. Ὃ οτπι. Ἑ. Ἕ- 
βρος Βδδοῖϊς. Β6ΚΙς, Ῥυῖαϑβ Ἔβρος, 
ΠῚ τη. Τη Καῖ, Η. Ο. Ἔμβρος» 
508 Ἡ, γρ. Ἐβρος. Ε,, Ευρος:- 

Καὶ μέγα. Καί οπι. ΑΥ. 
᾿Εχόμενον. Ἀερ. (6.) ἀρχόμε- 

Ψον. 
σλν. ΧΟΥΤΙ. Ἡ ἀρχὴ ἡ Ὀδρυ- 

σῶν. ΑΥ, ἡ ἀρχὴ ᾿Οὐρ. Οἰγ, ἡ 
ἀρχὴ τῶν ᾿Οδρ- 
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μὲν ϑάλασσαν καθήκουσα, ἀπὸ ᾿Αβδήρων πόλεως ἐς τὸν 
Εὔξεινον πόντον τὸν μέχρι Ἴστρου ποταμοῦ" αὕτη πε- 
ρίπλους ἐστὶν ἡ γῆ τὰ ξυντομώτατα, ἣν ἀεὶ κατὰ πρύ- 
μναν ἱστῆται τὸ πνεῦμα, νηὶ στρογγύλῃ τεσσάρων ἣμε- 
ρῶν καὶ ἴσων νυκτῶν: ὁδῷ δὲ τὰ ξυντομώτατα ἐξ ̓ 4βδή- 
ρῶν ἐς Ἴστρον ἀνὴρ εὔξωνος ἑνδεκαταῖος τελεῖ. 9. τὰ 

μὲν πρὸς ϑάλασσαν τοσαύτη ἦν' ἐς ἤπειρον δὲ ἀπὸ 
Βυξαντίου ἐς Δαιαίους καὶ ἐπὶ τὸν Στρυμόνα (ταύτῃ 
γὰρ διὰ πλείστου ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω) ἐγίγνετο ἡμερῶν 
ἀνδρὶ εὐξώνῳ τριῶν καὶ δέκα ἀνύσαι. 8. φόρος τε ἐκ 
πάσης τῆς βαρβάρου καὶ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ὅσον 
προρῆξαν ἐπὶ Σεύϑου, ὃς ὕστερον Σιτάλκου βασιλεύσας 

ξ΄. 9, Περίπλους] δυνατὴ περιπλευσϑῆναι. (1. 4ὐγ.) --- 4. 
Νηὶ στρογγύλῃ] ἐμποριπῇ, διὰ τὰ πολεμικὰ, μακρότερα ὄντα. --- 
δι Ὁδῷ] διὰ ξηρᾶς. (2. 41ὖγ.) -- 6. Εὔξωνος] εὐσταλὴς καὶ κοῦ- 
φος καὶ μηδὲν ἔχων τὸ ἐμποδίζον. -- 9. Διὰ πλείστου) διαστήμα- 
τος δηλονότι. (λ. Αγ.) --- 11. “Ὅσον προςῆξαν] φόρον δηλονότι. 
(λ. 40υγ.) 

[ΤῸ 
νπ. 

Ε. “ὐδήρων, Ἠΐο οὗ 
᾿4πό. στ. 
᾿Αβδήρων. 

Ῥϑι]ο ροϑί, 
Εὔξεινον. ἐξ Ἐὐξεινων. 
Πόντον. Ὠ. 1. ποταμόν. 
Τὸν μέχρι. Τὸν οπι. Ο. Ὡ.. 

Ταῦτ. Ἰὼ, Τη Τύθοον μέχρις. 
ἌΓ νὴ. Ἢ ἢ: Β. 915 
Ἔστίν. Ὁ. ἔστην, ΠΟΥ. 8], ΠΊΔΠ. 

Ἐ. ἔσται. 

Ἧ γῆς Ἐ..Ἐ. τῇ. γῇ- .» Νδὶ 
ΘΟΠ οΟἸ]αϑέθιι ἢ οβίσγϑηι 8 ΘΠ ΟΘΟΘΥΘ 
Ἰφοιϊίοηθηι ν᾿ ἀθύθηλιβ. αἀἰιηὶ πε-- 
ρίπλους Θχροηϊξ δυνατὴ περι- 
πλευσϑῆναι, διβραοίιιπι ΙΟοιιηι 
ΒΑΡ ΘΥΘΙλΙ5, 4ιαϑὶ Ῥοΐϊιδ βουῖ- 
Ῥίωυπι ἃ ὙΒιογα, εὐϑε, ταύτῃ 
περίπλους ἐστὶ τῇ γῆ.“ ΒΤΈΡΗ. 
»» Δἀϊδοιίΐνε. ροεξίίαπὶ περίπλους 
ποίαι ΑΡσθβοι, Πῖλοο. Ρ. 969. ““ 
σαοΥἾ 

᾿4εί (455. ΟἹ. Βθο. Ου. Τιιβ. 
Ηδδοκ. Βοκκ, ΟἸΐπι αἰεί. Ἀθη 
ἰαπιθ αἰ 1 τα ἸΟθτι5. πο Ρ]8-- 
16 ΟΟΥΟΥΘ ν᾽ ηλι5 1, 1, Ὁ. 9211. 

ἹΙστῆται. ΟΥ. Νἱμά, ναδ5ς. οὐ, 

Β85. π1816 ἕστηται, οἱ 5ἷς ἕασΐαπι 
εγαῦ 1ῃ (4585., γοϊϊοῖο ᾿δπηθὴ οἶτ- 
οὐ Ἴθχο ἴῃ τηθαϊᾶ. ΟΣ, 1. 1. 
Ῥ. 299. 

ῷ. Τοσαύτη. Οτ.1. Ταιγ. ΑΥ. 
ΟἸχ, ππᾶγρ, ϑίθβρῃ, τοσαῦτα; 6Χ 
σογγθϑοῖ. 

Ἦν οπι. 1. 
“αιαίους (55. ῬΑ]. Ἀ6ς. Οτ- 

Μοβαι, οἵ, αὐ ντάθίιγ, 1, δὲ 
ῬΑΥΥ. ΟΠΊΠ65 ΡὈΥδείθσῦ Β. Δμΐβ 
ΘΟ]. “εαίους. Νά, 96, ἜΣ, 
Στρυμόνα. Βερ. (Ο.) ΤΌΤ ΞΙΙ8 

Στρυμμόνα εἴ τι. Στρύμονα. 
Πλείστου. ἴγ)α:. πλείστους. 

διαϊίη ἄπο Ἔχαγανὶς δαοϊ, Ρο- 
ἰθβὲ ἰδιθη ἀπό Βῖο 6558 ἐπα ἃ, 
7071 Ρτοοιῖ α- 

᾿ἀνύσαι. Ι, ἴὰ πλᾶτρ, 8], πιδη. 
ἀνύσαιτο. 

8. Τῆς. ΟΥτ. γῆς. 
Καὶ τῶν. Καί 5.ν. σ... 
“Ὅσον. Τι. Ναὶ. Η. οοὰ. Βδς. (ἴα 

8. ὈΓ, Ὠ181.} Γϑῖγ, 1. Μοβαιι. 

πι. ὅσων, ἴῃ Η. ἰδηηθη ον 8. Υ.» 
- ΝΠ 

εὐ ἴῃ Β85, δπιθμα, σαί. ἡ 

ΨἊ 

10 
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πλεῖστον δὴ ἐποίησε, τετρακοσίων πρέπει ἀργυρίου 
μάλιστα δύναμις, ἃ χρυσὸς καὶ ἄργυρος "ἢ εἴη Τ᾽ καὶ δῶρα 

οὐκ ἐλάσσω τούτων χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου προςεφέρετο, 

χωρὶς δὲ, ὅσα ὑφαντά τε καὶ λεῖα, καὶ ἡ ἄλλη κατα- 
σκευὴ, καὶ οὐ μόνον αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τοῖς παραδυνα- 
στεύουσί τε καὶ γενναίοις ᾿Οδρνσῶν. 4. κατεστήσαντο 

γὰρ τοὐναντίον τῆς Περσῶν βασιλείας τὸν νόμον, ὄντα 
μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις Θρᾳξὶ, λαμβάνειν μᾶλλον ἢ διδό- 
αὐ" (καὶ αἴσχιον ἦν αἰτηϑέντα μὴ δοῦναι, ἢ αἰτήσαντα 
μὴ τυχεῖν") ὅμως δὲ κατὰ τὸ δύνασθαι ἐπιπλέον αὐτῷ 
ἐχρήσαντο" οὐ γὰρ ἣν πρᾶξαι οὐδὲν μὴ διδόντα δῶρα. 
5. ὥςτε ἐπὶ μέγα ἡ βασιλεία ἡλϑεν ἰσχύος. τῶν γὰρ ἐν 

4, Χωρὶς δὲ] τούτων δηλονότι. (λ. 4ὖγ.) -- Ὧα] προςεφέ- 
θετο. (1. “40γ.) --- Λεῖα] [τὰ] λιτὰ, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ὕφαν- 
τῶν καὶ πεποικιλμένων. - 6. ῥΟϑουσῶν προςεφέρετο δηλονότι. (λ. 
“40γ.} --: 7. Τοὐναντίον τῆς Περσῶν βασιλείας] οἱ γὰρ Πέρσαι 
παρέχουσι μᾶλλον ἤπερ παρὰ τῶν ἄλλων λαμβάνουσιν" οἱ δὲ Θρᾷ- 
μὲς τοὐναντίον. καὶ οὐκ ἦν τι πρᾶξαι παρ αὐτοῖς τὸν μὴ παρέ- 

χοντὰ χρήματα; [ὅπερ καὶ νῦν ἐν “Ρωμαίοις. (. “430γ.} --- 10. Κατὰ 
τὸ δύνασθαι) διὰ τὴν δύναμιν. (1. 4ὑγ.) --- Ἐπιπλέον αὐτῷ ἐχρή- 
σαντο] [αὐτῷ (λ. 40γ.}] τῷ νόμῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων Θρᾳκῶν οὗ 
᾿Οδρύσαι ἐχρῶντο, λαβεῖν [ὠᾶλλον (λ. 4ὑγ. Κασασ.)] ἤπερ δοῦναι. 

Πλεῖστον δή. Ἐ΄. πλεῖστον δέ. 
“Μάλιστα οι. Μοϑαιι. 
Ἑϊη. (455. (ἴῃ {πὸ γθ66. στῇ8ῃ. 

εἴη ΒΡ ΘΥΒΟΥ.) Ατρ, ῬᾺ]. (4ὶ 
ἤει δ'πθ τὶ βιρ5ου. μΠαΡ6:,) (. Ε. 
ΤΟΥ. οἵ, αἰ ντἀοῦαν, πο πη1111 4111 
ἥει. Οἰοά, νΘΥθίι πὶ «πᾶ 1811, 
βίοις προςιέναι, οἰίατα 46 ρβειι- 
1115 θα θιιμ τ θιι5 ἀἸοίταν (οἵ, ποῖ, 
84 1, 4.), ἰδχθὰ Πΐο ἀϊβρϊοοῖ, 
ϑοα ορίαϊλίνιια. οἰΐαπὶ οἶθηαϊ, 
Ψιά, Ὡοΐ. 

“ὥρα οὐκ. ΟΥτ. δῶρα καὶ οὐκ. 
Χρυσοῦ τε. Τὲ 46. [δὰγ. ΕἸ. 

ΑΥ. ΟἸγ, 
“Μεῖα. ϊιο γοβϑρίσοσυθ ϑ014, [οὲ 

ῬΠαν. πποηθὲ 755. 
᾿Οδρυσῶν. Ἐ. ᾿Οδρυσσῶν. 
4, Κατεστήσαντο. 1ἰ. κατέστη- 

σαν τό. 

“Τῆς Περσῶν. ΟἸ πὶ ἀηΐα Περ- 
σῶν Ἰηἴου τποο5 δἀἀρθαίηγ τῶν, 
4ιοά οἷσι (855, ΟἹ]. Ὁ, Ε, Ραὶ]. 
1, ναὶ. Η. Βερ. (6,) ΟΥ. [,δπγ.Ψ 

Ε. ΑἸά. ΕἸοΥ͂. Β85. 8610]. Ηδδοκ. 
Β 6ἰεἰς. Ομ] Πλ118. 
έν οΥγα. Αὐ. Οἢγ. θη. 
Καὶ αἴσχιον --- τυχεῖν. Ηδθοα 

ῬοΥρϑύδηι ΟἿ} ῬιΠ ΟἿ 15 ἃ ρΥ86- 
οοὐα, οἵ βθ44. βϑίιησθΡμἐαΥς 
Ἠδϑοῖΐς. οὐ ΒΒ κίς, δηΐθ καί οομ- 
γᾶ, ροβὶ τυχεῖν σ0]0). ΠΟ5 {π|Κ0- 
41|ι6 Ιοσο οο]οι δἰ βίμλι} ράγ6π- 
1Πι6515 ποία5. ῬΟϑβι 1118. 

Μὴ δοῦναι οτι. Βι66. (6.), 564 
ΔάΞοΥ, γθο, πᾶ. Εἰ, δόναι ΡΥὸ 
δοῦναι. 

᾿Ἐχφήσαντο. Ο. Ὁ. Ἐ. Τιδατ, 
ἐχρήσατο, 56 ἴπ Ο. ν 5. σα. 

δ, Ἢ βασιλεία ἦλϑεν. 1:. ψὲς 
Η. Βοσ. (σ.) ἦλϑεν ἡ βασιλεία, 
«ιοὰ Βεκὶκ. γεοθρῖξ. Νο)ῖβ πο- 
χαιπὶ ΠΙΡΥΟΥ 811 1185. ΠΟ01- 
αιιηλ 8615 πιᾶσηα νῖδα δδὶ δᾶ 
βογὶρειγαι ἀθάᾷι6 ῬΟμΘπλ Πλιι- 
ἰδ 8}. 

Τῶν γάρ. ΟἹ, τῶν μὲν γάρ. 
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τῇ Εὐρώπῃ ὅσαι μεταξὺ τοῦ ᾿Ιονίου κόλπου καὶ τοῦ Εὐ- 
ξείνου πόντου, μεγίστη ἐγένετο χρημότων προςόδῳ χαὶ 168. 

τῇ ἄλλῃ εὐδαιμονίᾳ" ἰσχύϊ δὲ μάχης καὶ στρατοῦ πλή- 
ει πολὺ δευτέρα μετὰ τὴν [τῶν] Σχυϑῶν. 6. ταύτῃ 
δὲ ἀδύνατα ἐξισοῦσθαι οὐχ ὅτι τὰ ἐν τῇ Εὐρώπῃ οὐ ὐλλὶ 
οὐδ᾽ ἐν τῇ ᾿“σίᾳ ἔϑνος ἕν πρὸς ἕν οὐχ ἔστιν ὅ τι ὃυ- 

νατὸν Σκύϑαις ὁμογνωμονοῦσι πᾶσιν ἀντιστῆναι. οὐ 

μὴν οὐδ᾽ ἐς τὴν ἄλλην εὐβουλίαν καὶ ξύνεσιν περὶ τῶν 

παρόντων ἐς μα βίον ἄλλοις ὁμοιοῦνται. 

(Σιτάλκης ἐς 4όβηρον ἀφικνεῖται, ἔνϑα ἡ πᾶσα στρατιὰ αὐτοῦ 
ξυναϑροίξεται.) 

νη. Σιτάλκης μὲν οὖν βασιλεύων χώφας τοσαύτης, 
παρεσκευάξετο τὸν στρατόν" καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ ἕτοιμα ἣν, 
ἄρας ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, πρῶτον μὲν διὰ 
τῆς αὐτοῦ ἀρχῆς, ἔπειτα διὰ Κερκίνης, ἐρήμου ὄρους, 
ὅ ἐστι μεϑόριον Σιντῶν καὶ Παιόνων. ἐπορεύετο δὲ δι᾽ 

4, Ταύτῃ δέ] τῇ τῶν Σχυϑῶν. (λ. Κασσ. “40.γ..)."" περὶ Σκυ- 
ϑῶν τοῦτο καὶ Ἡρύδοτος α03} (Κασσ. 4ὐγ. ) -- 5. Οὐχ ὅτι] ἀντὶ 
τοῦ μή τοι γε. (λ. 4ὖγ.) --- 7. Οὐ μὴν --- ἄλλοις ὁμοιοῦνται) ἀλλ᾽ 
ὑπερβάλλουσιν δηλονότι. 

ΑΝ ΑΝ χἷ- Ἴρας] τὸ στράτευμα. ,(Κασσ.) --- 14. Σίντων 
Σίντιοι ἐλέγοντο, ἐν ὅσῳ τὴν Πῆμνον ᾧκουν" εἰς δὲ Θράκην ἐλ- 
ἁόντες μετωνομάσϑησαν Σίντοι. 

Ἰονίου. ῬΑ]. εὐ Ψίπά. πιδ]θ ΟΑρΡ. ΧΟΥΠΙ. Βασιλεύων χώ- 
Ἰωνίου. 

Χρημάτων προςόδῳ. 
προφύδῳ χρημάτων. 

ἸΙσχύϊ. Βιο5. (6.) Οτ. Μοβαχι. 
ἐσχύει. 

Μιάχης. Ο. μάχη. 
“1:ευτέρα. Ὠδη. δεύτερον. 
Μετὰ τὴν τῶν Σχυϑῶν (885. 

ΒἈδερ. (6.) ἴῃ Αἰιρ. ῬΑ]. [τ, ναί. 
Η. Οτ. Ε. Μοβαι. μετὰ τῶν Σκυ- 
ἁγῶν. 5641 ἴῃ Ατιρ,. Υ60. γᾶ. δι1- 
ῬεΥβου. τήν. Δ αΪΒο (Ηδοκ. οἱ 
ΒΚ.) μετὰ τὴν Σικυϑῶν. ΟἹ. τήν 
ΠΥ 0 1: ἀξηις 

6. Ταύτῃ. στὸν ταύτην, 
Ἔθνος ἕν πρὸς ἕν. Ἐ. ἕν πρὸς 

ἕν ἔϑνος. 
Σκύϑαις. ΟΕ. Σκήϑαις. 

Μοβαα. 
ρᾶς τοσαύτης (455. Ρα]. 11. νοὶ, 
Ἡ. Ἀδρ. (6.) Βεκκ. Ψα]8ο χώ- 
ρας τοσαύτης βασιλεύων. 

Τὴν Μακεδ, Αὐιῖο. οπὶ. Ὁ. 1, 
Αὐτοῦ ΟἹ. Ῥα]. ἈΘρ. στ. πὰ. 

ΑΥὐ, Ομγ. δὲ μαιὰ ἀπθῖθ Ρ] αχθβ, 
ὩΔ ΠῚ ΟΧ ῬΑΥΥ͂. οἵ 1ἰἰ, 1811 ΠΟΣᾺ 
δαἀποϊαπτασ, ΟἵἉ, ΕΔΥΥ. βουῖρί. 
αἰἴβου. ψυρο (Ηδδοκ. Β6κς,}) 
αὑτοῦ. Οδ55. αὑτῆς, εἰ δχ βῃϊθηᾶ, 
γχϑο. πιαῃ, αὐτοῦ. 
Ἔπειτα. Ὁ. δαάϊε δέ, αιῖο ποῖ 

ΟΡ τι5 6556 σομδίαϊ, ΟἹ 1πἀ. νοτΡ. 
1) ἔπειτα. 

Σιντῶν οἵ Ῥαῦῃ]ο ροβὶ Σιντούς 
(ας. Οτ. [μδττ. ΑΥ. ΟἾγ. Π δῃ.; 
τἰδὶ {ιοα Ροβιγθηι5 Πα Σιτῶν, 
μαρεῖ, σ αὶρο (Ηδδοκ. οἱ Β6ΚΚ.) 

10 
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αὐτοῦ τῇ ὁδῷ ἣν πρότερον αὐτὸς ἐποιήσατο, τεμὼν τὴν 
ὕλην, ὅτε ἐπὶ Παίονας ἐστράτευσε. 2. τὸ δὲ ρος ἐξ 
᾿Οδρυσῶν διϊόντες, ἐν δεξιᾷ μὲν εἶχον Παίονας, ἐν ἀρι- 

στερᾷ δὲ Σιντοὺς καὶ Μαίδους. διελϑόντες δὲ αὐτὸ, ἀφί- 

κοντὸ ἐς Ζόβηρον τὴν Παιονικήν. 8. πορευομένῳ δὲ 
αὐτῷ ἀπεγίγνετο μὲν οὐδὲν τοῦ στρατοῦ, εἰ μή τι νόσῳ, 
προςεγίγνετο δέ' πολλοὶ γὰρ τῶν αὐτονόμων Θρᾳκῶν 
ἀπαράκλητοι ἐφ᾽ ἁρπαγὴν ἠκολούϑουν ὥςτε τὸ πᾶν πλῆ- 
ὅος λέγεται οὐκ ἔλασσον πεντεκαίδεκα μυριάδων γενέ- 
σϑαι. 4. καὶ τούτου τὸ μὲν πλέον πεξὸν ἦν, τριτημύριον δὲ 
μάλιστα ἱππικόν. τοῦ δ᾽ ἱππικοῦ τὸ πλεῖστον αὐτοὶ ᾿Οδρύ- 
σαι παρείχοντο καὶ μετ᾽ αὐτοὺς Γέται. τοῦ δὲ πεζοῦ οἵ 
μαχαιροφόροι μαχιμώτατοι μὲν ἦσαν, οἵ ἐκ τῆς Ῥοδό- 
πῆς αὐτόνομοι καταβάντες: ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος ξύμμι- 
χτος, πλήϑει φοβερώτατος, ἠκολούϑει. 

9. Τὸ δὲ ὄρος] τὴν Κερκίνην δηλονότι. (1. 4ὖγ.) --- 5. 46- 
βηρον] τὴν νῦν καλουμένην Γέβρην. (Βασ.) --- 6. ᾿“πεγίγνετο ἢ 
ἀπώλλυτο. (λ. 40γ.}) --- 7. Προςεγίγνετο] ηὐξάνετο κατὰ πρόςϑε- 
σιν. (λ. 40ὐγ.) --- ὃ. ᾿ἀπαράκλητοι] ἑκούσιοι. (1. 470γ.) 

Οὐκ ἔλασσον οτι. Ὦ. 
4͵ Τριτημύριον. »ῬΟΙΠΧ ΙΧ, 

ΖΣίντων εἱ Σίντους. Αἴ πΠοΡΒΊβοιπι 
ξδοῖς ϑίβρῃ. Βγ:., δριιὰ δίχα. 
δαΐοπι βουρίαγα Παοίπαΐιν, ΟΣὨ, 
1. 9. Ρ. 896. 

9. ΜΜαίδους. 1. γιᾶ]6 Μῆήδους. 
᾿ἀφίκοντο ἐς. Ἐς οπι. Βερ. 

(Ὁ.), οσομτα (Ὁ. 15 Θχβίροσα νὶ- 
ἄἰδειγ. 

8. Πορευομένῳ. Β, ἐπορευο- 
μένῳ. Αα ἀπεγίγν. τοϑριοϊαμῖ 
δι1α, οἱ Ζοῃ. ΨΙ]ά. τοί. 
Μή τι. Ἐ,. μή τινι. 
ἹΠροςεγίγνετο. Βιορ. (6.) πα- 

ρεγίγνετο, 1. ἐπεγίγνετο. 
Τῶν αὐτονόμων --- ἠκολού- 

Ὅουν. .»Οἰξαὶ διιϊάας οἱ ἀπαρά- 
χλητοι δχριϊσαὶ αὐτόματοι. ““ 
ὙνΑ585. Εδάρθῃι πα)ρθηΐ Ζοῃ. οἵ 
Ῥπαν. 

ἁ“ἀρπαγήν. Β. ἁρπαγῶν. 

66. τριτημύριον ὅταν μέντοι Θου- 
χυδίδης εἴποι, [εἴπῃ] τριτημό- 
ῥίον δὲ μάλιστα ἱππικὸν, τὴν τρί- 
τὴν μοῖραν εἴρηκε.“ ὉΚ. 

Μαχιμώτατοι. Οοᾶ. Βα5. καὶ 
μαχιμώτατοι. 

Τῆς Ῥοδόπης. Τῆς οτι. ΟΠγ- 
Φοβερώτατος. Ὅτ. Ὁ. 1. φοβε- 

ρώτερος. 
Ξύμμικτος. Μγρυϊα οἸτπι 8ῃ- 

τ Ποῦ νοσδρα!αση Ροβ1α οὐδ, οὕ 

Ῥοβῖ φοβερώτατος ἀδοταῖ. Θππε 
γ6͵Ὸ 1ἰὰ ρατιοἰρίο ὧν ἀερτα οᾶ- 
ΥδΥθι5., οὐπὶ ΒΕΚΚΟΥΟ ἰηΐοΥ- 

Ῥυμποῦ ΟΠ 611 516 ται ἐαν 1ΠΊ118.» ΠῚ 

ξύμμικτος δὰ ἠκολούϑει τεΐεγα- 
ἴὰχ, 



.118 ΘΟΥΚΥΔΙΖΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β. 

(Περιήγησις τῆς Πῆακεδονίας καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς τῶν Τημενι- 

δῶν ἀρχῆς.) 

υϑ΄. Ξυνηϑροίξοντο οὖν ἐν τῇ “Ιοβήρῳ, καὶ παρε- 
σχευάξοντο, ὅπως κατὰ κορυφὴν ἐςβαλοῦσιν ἐς τὴν κάτω 
“Μακεδονίαν, ἧς ὃ Περδίκκας ἦρχε. 2. τῶν γὰρ Μακε- 
δόνων εἰσὶ καὶ “υγκησταὶ, καὶ ᾿Ελιμειῶται, καὶ ἄλλα 
ἔϑνη ἐπάνωθεν, ἃ ξύμμαχα μέν ἐστι τούτοις καὶ ὑπή- ὅ 
κοα, βασιλείας δ᾽ ἔχει καϑ’ αὑτά. 8. τὴν δὲ παρὰ ϑά- 164. 
λαόσαν νῦν Μακεδονίαν ᾿“λέξανδρος ὁ Περδίκκου πατὴρ ' 
καὶ οἵ πρόγονοι αὐτοῦ Τημενίδαι, τὸ ἀρχαῖον ὄντες ἐξ 
[ἄργους, πρῶτον ἐκτήσαντο, καὶ ἐβασίλευσαν, ἀναστή- 
ὅαντες μάχῃ ἐκ μὲν Πιερίας Πίερας, οἱ ὕστερον ὑπὸ τὸ 
Πάγγαιον πέραν Στρυμόνος κησαν Φάγρητα καὶ ἄλλα 
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υϑ΄. 9. Τὴν κάτω ακεδονίαν] τῆς Μακεδονίας τὸ μέν ἐστε 
μεσόγειον, τὸ δὲ παράλιον, ἣν καλεῖ τὴν κάτω Μακεδονίαν. --- 
9. Πρῶτοι ἐκτήσαντο) τοῦτο καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῇ ἐννάτῃ ἱστορεῖ 
κατὰ διέξοδον. 

Ολν. ΧΟΙΧ, Ἐςβαλοῦσιν. Ὦ. 
Τιιβ. ἐςβάλωσιν. 

Περδίκκας. (455. Περδίκας, τὶ 
Ο.1, 58. 61. οἱ 1101. 

ὦ. Μυγκησταί. ΟΑ55. Μοβαι. 
«Πυγκισταί, 5ἱοιιΐΐ ΒΊΥΔΡ, οἵ δίθρῃ. 
ἜνγΖι, Οἷς ἀοϑ. 1..Ὁ...}.. Δ. ΔῈ, 
Ψηα, ΑΥ, Ομγ. Π δη. ᾿Ἐλυγκη- 
σταί. : 

᾿Ελιμειῶται. Τία δίορῃ. 'Βγ2. 
Ῥοριυλιηι νοοϑὲ, οἱ Ἐλίμεια οχα- 
γαῖ δυϑηὶ ΑὐἹϑοίοῖ, Ῥο]τ, Ν᾽, 8. 
Ῥ. 180., 5ἰσιι Γυἱντι5 Δ ίπιοα. ΟΥ̓. 
105 1, 2, ρΡ. 416. 5ᾳ. Ψιΐρο 
(Ηδαοϊ, οὐ Β6 κι.) ᾿Ελειμειῶται. 
Ῥγορῖιι5 δὰ νϑύιπὶ Οδ55,. Ἔλι- 
μιῶται. 

8. Παρά 6 455. ΟἹ]. Ο.ῬᾺ].Η.Β 66. 
σμ βδα, 3ι.» Ὦ,. 1, ἸΆλ ἘΕι, 
νΙηα, Μοβαι, ΑΥὐ. ΟἾγ. Ὦδη. 
Ἡδδοῖ, Β6κ]ς, ΟἸ]ηι περί. 

Τημενίδαι. Οοα, Βᾶ5. Τιμαι- 
νίδαι. Μοβαᾳι. Τιμενίδαι. Αἱ 
νἱα, ποῖ. 

Πρῶτον Οδ55. Αι. ῬΔ]. 1ι. 
γαϊῖ, Η, Ἀορ. (6.) πιαγρ. Α]α, 

ψίπαΥ, ΒΕΚΚ, ΨαΙρΡο (εὲ Ηδδοκ.) 
πρῶτοι. 

Πιερίας. Ἡ. Περιερίας. 51αἴπε 
ῬΥο Πίερας Ἐ,. Πιέρους. 

Τὸ Πάγγαιον. Πδη. τοῦ Πάγ- 
γαιον, οἵ ἴπ τηᾶῦρ, Παγγαίου. 
ΓΑΡΥαΥ 5. πᾶ ]6 π᾿ δοοιιδαῖνο 
Ἠδδθϑῖῖ. Οὗ, Μαίιῃ, ὃ. 598. ς. 
Ῥγο Πάγγαιον Ο. πΐς δὲ ρ8ι1ο 
Ροβὲ Πάγκαιον. ῬΑ]. Παγγαιων. 
Αριιὰ Αθβο}. Ῥοῦβ, 486. Παγ- 
γαῖΐον ῬΥΟΡΘΥΙΒΡΟΙΉΘΠΟΙ 688, πᾶ - 
16. νὰ. Ηογοαοῖ. 41]. 

Πέραν. Ο. πέρα. Αἵ νί4, Βιιῖίηι. 
Οτ. πιϑὰ, ὃ. 104. ἃ. 2. 

Στρυμόνος. Ἀθ5. (6.) τυγϑιιβ 
Στρυμμόνος. Νά, ο. 96. Νῶς 
ΑἸΠΤΟΥ ο. 101. Εἰδηὶ πὶ. τὶ 5ι1- 
ῬΥδ, αιιοὰ οχ 60 ποῖ ΔρΡ]ὰ5᾽ 
δ ποὐ Δ ΓΕΥ, 

Φάγρητα. ΟΙ. 6. οοὔ, Βα5. ΟΥ. 
Ταιγ, Φράγητα, αιιδηι βογίρτι- 
γάτα ΑἸ ἱπν θη ϊγὶ διΐαπι 81}. 
δαποίανϊξ. Ε΄. Φάγητα. Ε΄. Φ γη- 

τὰ οστηῖ βραῖΐο το] σοῖο Ἰπΐου ῳ δὲ 

γ. Ο. Φάϑρητα. Αἱ να, Ηετοάοι, 
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χωρία, (καὶ ἔτι καὶ νῦν Πιερικὸς κόλπος καλεῖται ἡ 
ὑπὸ τῷ Παγγαίῳ πρὸς ϑάλασσαν γῆ,) ἐκ δὲ τῆς Βοτ- 
τίας καλουμένης Βοττιαίους, οὗ νῦν ὅμορον Χαλκιδέων 

οἰκοῦσι. 4. τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν ἄξιον ποταμὸν 

5 στενὴν τινα, καθήκουσαν ἄνωϑεν μέχρι Πέλλης καὶ ὅα- 

λάσσης, ἐχτήσαντο" καὶ πέραν ᾿Δξίου μέχρι Στρυμόνος 

τὴν Μυγδονίαν καλουμένην, ᾿Ηδῶνας ἐξελάσαντες, νέμον- 

ται. δ. ἀνέστησαν δὲ καὶ ἐκ τῆς νῦν ᾿Εορδίας καλου- 
μένης Ἐορδοὺς, ὧν οἵ μὲν πολλοὶ ἐφθάρησαν, βραχὺ δέ 

10 τι αὐτῶν περὶ Φύσκαν κατῴκηται, καὶ ἐξ᾿ Δλμωπίας ᾿Δλμώ- 

4. Ἴδξιον τὴν Βάρδαριν λέγει. (Βασ.) Ξε , ᾿Ἡδῶνας Ἦδω- 
νοὶ καὶ μεταπλασμῷ ᾿Ηδῶνες ΐ καὶ Ἠδῶώναι. οὕτως Ἡρωδιανός. 
(λ. Βασ:)] --- 9. Ὧῶων] τῶν ᾿Ἔόρδων. (λ. 40γ.) 

ΨΙΙ, 1139. ϑίθρῃ, Βγυ2. δὲ σχιδ8 
18 1: 2. Ρ. 338. δαἀποίαξα ειιηξ. 
Καὶ «ἔτι. Ῥαγθη  ῃθϑῖπι να] 0 

8} οἱ ὕστερον ἱποΐρίοπεθηι Πϊπο 
1 ΟΠ οδἢ ἀἀπΠι 6558 ν]ΔοΥ ΓΗ 880 Κ. 
εὐ ΒϑκΚκ, ἷ 

Καὶ νῦν. Καί οπι. Ἐ. ΑΥ΄. ΟἸΥ, 
Ὥδη., «πο 51 νο]ϊδϑοῖ ΤΉποΥ- 
αἴάε5, νῦν ἔτι, ποη ἔτι νῦν ρο- 
5ιι]55θῖ. 

Οἰκοῦσι. ΒΙΘΕΚ. 1η πλῖηχ. ΘΧΘπ- 
Ρ]]. στὰ Ο. οἰκοῦσιν. 

4͵ ἴάξιον. (ἰΑ55. ἃ ῬΥ. τη8η-: 
(μ8πὶ| ἀοίημάθ νυ ϊ!δσαΐα τ βιϊτα8,) 
Οτ. ΑΥὐ. Οὔγ. θδη. Βεκκ, ᾿δξιόν, 
εἱ ἀοίπαάθ ψΊηα, ΑΥὐ. Οἢγ, Ώδη. 
ΒΘΚΚ. ᾿Ζξιοῦ, δα ρυορσίιπι 8Ὁ 
ΘΡΡδ]]ῖῖν ο ἀϊδεϊησαθηάμπηι, ϑουῖ- 
Ῥίαγα οὔΐαη 41}101 Ποιπαίαγ, Ὑ14, 
Ὀυκ. ἀρὰ πος 1. 9. ρ. 899, 
»»ΠἹροπαροξυτόνως δριιὰ Ρέο]Θη1. 
Ῥαιβδη, [΄, 1, 8.] οἱ Ηαγυροογαῖ. 
ΓΖΕ δέυτόνως δίχα, [5δβρίϊι5 
Ῥ. 8380.]““ ΗΠ. ἀξίου δχατα- 
ἴὰ Ἀδβοι, Ῥβυβ. ν. 485, Μοχ 
τλαὶα νυ]ρὸ ροβὲ ποταμόν νἱτ- 
8] Ἰηϊουραησθραίασ, δὲ ροϑὲ 
ὅϑάλασσαν αἰειϊποῖϊο ἀρεταί. ΟοΥ- 
ΥΟΧΙΣ Ηδϑοκ. 

Στρυμόνος. Βερ. ᾿ εἰ δη. 
ΥυΥβιι5 Στρυμμόνος, πάθμαθὰ 
Ῥϑιῖο ἰηξοσίαβ, [5 101. 2] 

᾿Ηδῶνας. (οἄ. ΒαΞ. οχ Θῃ]6η8, 
ἨἬδωώνους, 4ποα Ξαίοι Ἤδω- 
γνοὺς 6556 ἀορεραῖ. Ῥᾷ]. Ἠδώ-- 
νας. Οἵ. 5010]. Αἱ νΙὰ,1, 2. Ρ. 
5.55). 

ὃ; ᾿Εορδίας καλουμένης. Ο. κα- 
λουμένης ᾿Ἐορδίας. ΑἸ, 9. ἡ 
νῦν Ἑλλὰς καλουμένην 1, 12. ἢ 
πρότερον Καδμηΐς γῆ καλουμένη, 
δὲ δῖο δ]10], Καλουμένης οι. ΛΥ. 
ΟἸγ. Π 8η. 

᾿Ἐορδούς στ. Ατ. ΟΠ γ, ΒΕ6ΚΚ. 
οἴαὰ Ηδγοᾶοῖ. Ηδτγοαϊΐδη. δρΡ. 
ϑίθρῃ. ΒυζΖ. οἱ ϑίχαρ. 1, 1. 2. 
Ρ. 497. δυ]ρο (ει Ηδδοῖ.) ᾿Εόρ- 
δους. 

᾿Εφϑάρησαν Οδ55. Απρ ΟἹ. Τί. 
ναι. Η. Β6ς. (6.) στ. 1). Τιαῖγ- 
Ἐ,, Ν]μα. Μόοβαα, ἅν. ΟἾγ. Π δῃ. 
Ηδδοκ. ΒΈΚκ. νυ]ρο διεφϑάρη- 
σαν. ΟΣ, Ξᾳργτὰ ο. 91, 58. 1. 

“4 τι. Οοἄ. Β45. δὲ καί. 
Φύσκαν. (455. Ὁ. 1. Φυσκίαν. 

Ῥα!]. Σιφύκαν. ΑΥ. Οἢγ. θη. Φύ- 
σαν. ὕτὈῃβ ποη εδι15 ποία ν]α, 
1.9. ΒΒ» 9}. 

᾿Δλμώπας. (α55. τη. ᾿Ζλμῶπας, 
αιυοα ἴῃ ῬᾺ]. γθο. πη8. αβφαϊι. 
ΤΥ πὶ ν Υλ115 51}, ΠΘϑοϊπλ5, ΟΥ 
᾿Δλμωπάς. Τα5. άλμωπας. Δαὰ, 
1. 9. Ρ. 427. 
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ἀφο Θὲ ἐκράτησαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐϑνῶν οὗ ἴΜα- 
κεδόνες οὗτοι, ἃ καὶ νῦν ἔτι ἔχουσι, τόν τε ᾽άνϑε- 
μοῦντα, καὶ Γρηστωνίαν, χαὶ Βισαλτίαν, καὶ Μακεδό- 

νων αὐτῶν πολλήν. τὸ δὲ ξύμπαν Μακεδονία καλεῖ- 
ται, καὶ Περδίκκας ᾿Αλεξάνδρου βασιλεὺς αὐτῶν ἦν, ὅτε 
Σιτάλκης ἐπήει. 

(Οἱ μὲν Θρᾷκες; ἐς Μακεδονίαν ἐςβαλόντες, πολλὴν αὐτῆς δηοῦ- 

σιν οἱ δὲ Μακεδόνες, ἱππομαχιῶν τινῶν πειρασάμενοι, ἡσυχίαν 
ἄγουσιν.) 

ο΄. Καὶ οἵ μὲν Μακεδόνες οὗτοι, ἐπιόντος πολλοῦ 
στρατοῦ ἀδύνατοι ὄντες ἀμύνεσϑαι, ἔς τε τὰ καρτερὰ 

καὶ τὰ τείχη, ὅσα ἦν ἐν τῇ χώρᾳ, ἐςεκομίσϑησαν. 9. ἦν 
δὲ οὐ πολλά" ἀλλ᾽ ὕστερον ᾿ἀρχέλαος ὁ Περδίκκου υἱὸς, 
βασιλεὺς γενόμενος, τὰ νῦν ὄντα ἐν τῇ χώρᾳ φὠκοδό- 
μησε, καὶ ὁδοὺς εὐϑείας ἔτεμε, καὶ τἄλλα διεκόσμησθ᾽ 
τά [τε] κατὰ τὸν πόλεμον ἵπποις καὶ ὕπλοις χαὶ τῇ ἄλλῃ 

1. Οἱ Μακεδόνες οὗτοι] οἱ κάτω Πῖακεδόνες. --- 8. Καὶ Παχε- 
δόνων αὐτῶν] τῶν ἄνω. 

6. 9. Ἦν δὲ οὐ πολλὰ] τὰ καρτερὰ δηλονότι. --- 11. Τὰ νῦν 
ὄντα) τείχη δηλονότι. (λ. Αγ.) 

6. ΖῈ καί. Καί 5. ν. Ο. 
Ἔτι οἰΐπι τποἷβ ἱπο]βιιπὶ 16- 

δοραίιτ, 4105 βιιδία] δ Ηδδοκ. 
(ὐδοϑίθγιι πηι Υαυ]ι5 καὶ νῦν ἔτι Ργὸ 
ἨΒΙΓΑ.ΙΟΥΡ 15. ἔτε καὶ νῦν οἱ νῦν 
ἔτι οἴηθ καί. 

Γρηστωνίαν ῬΕΥ Τ' ΟΠΊη65 11-- 
ὈΥΪ δὰ (ο11]. πβαιιθ ΘΟ] αι], ἔθ ηα 
ΟΠΊη65 [{{. ῬᾺ]. η1., 6Χ Ῥϑυσ, Ὁ. 
Β., 568 μαι ἀπ 16 δεΐαηη Ρ]1- 
Υ6 5, ὨΪδὶ ΟὨΠ 65, τ1Πη8 ΟἾΠῚ δ΄ΊΘΡΗ, 
ΒγυΖ. Κρηστωνίαν ΤΘροϑβιιθῦδὲ 
Οοὐ]., φιοα ἃν Ηδδοῖϊς. βευνα- 
ἔππὶ ΘΧΡῚ]]Σ ΒΘΚΚ, Οἵ, 1. 9, Ρ. 
384, 54ᾳ. Οδείοσιιηι Οὐ. ἰθϑίθ 
Ηιιάς. Γερηστονία, 564 ΠἸκ. διι- 
οἴογβ ροίϊι5 Γερηστωνία, πριι-- 
γι ηὶ Υϑοΐθ. 

Βισαλτίαν. Τὶ, Καῖ. Η. Βισαν- 
τίαν. Αἱ ποβίγιιμη δαἰ5 {πδέιι 
Ἡοτοῦοί, (ΠΕ, ΘΟ διΐθσοσ. δριιὰ πὸ 5 
Ι, 2. Ρ. 881. 54ᾳ.. 

«Αὐτῶν οτα. οοἄ. Βδ5. 
Πολλήν. 0 8118 ἴδ} Χιι8 1} ΠΟ 

πολλήν, Ξε Πόλλην Ἰορογὶξ, ἴη- 
τεγρυθίδιας θϑὺ δοδίαπι.“ ΒΤΈΡΗ. 
116 πιᾶτρ. ΕἸοῦ, ΝΊη., 56 πιᾶ]6. 

Ο.κ». 6. ζΧαὶ οἱ. Καί ομι. Β. 
᾿Δμύνεσϑαι. ΟἹ. Μοκαι. ἀμύ- 

νασϑαι. 
Καρτερά. Ε. καρτερικά. 
9, Ἦν δὲ οἴο. ΤῬοία Πδθο ρὰ- 

ὙΡΥΆΡΒιι5 φιιοάδημπηοάο ΡΆΥΘη- 
ἐμεβίπι οἴποῖς, 

.4λλ ὕστερον (855. ῬΔ]. ΒΘ. 
1, οἱ μαιπὰ ἀμθῖθ Ρ]αγο5. ῥτὸ ἀλ- 
λὰ ὕστερον, ιτιΔ νι]σ, Ηδδοκ, 
ΒΕΚΚ. 

Περδίκκου. Ο. τπππὴὶ αὶ 5, ν- 
Βα)ροῖ. 
Ἔτεμε. Ὅτ. ἔτεμνε δὲ ουπὶ 

Θηιθηά. ἔτεμε. Τάθηι βδἰβίλ Τ}1-- 
πὶι5 Ρ6ὴ6 τὼ ἄλλα. 

Τά τε. Τέ μῖο ἰαγθ δῦ βθμίθη- 

10 
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παρασκευῇ " πκρείσσονι " ἢ ξύμπαντες “ οἵ ἄλλοι βασιλῆς 
ὀκτὼ τ οἵ πρὸ αὐτοῦ γενόμενοι. 8. ὁ δὲ στρατὸς τῶν 

- “- - 4 " “ -" Ἅ "Δ 4 

Θρᾳκῶν ἐκ τῆς “οβήρου ἐξέβαλε πρῶτον μὲν ἐς τὴν 

Φιλίππου πρότερον οὖσαν ἀρχὴν, καὶ εἷλεν Εἰδομένην 
δ ᾿ , , ᾿ ν 5 , .ι»» 

μὲν κατὰ κράτος, Γορτυνίαν δὲ καὶ ᾿“ταλάντην καὶ ἄλλα 

ἄττα χωρία ὁμολογίᾳ, διὰ τὴν ᾿ἀμύντου φιλίαν προς- 
χωροῦντα τοῦ Φιλίππου υἱέος παρόντος" Εὐρωπὸν δὲ 
᾿ ζ΄ ἣ, [ν - ᾿Υ 3 ᾿ 4 2! ΕΝ 

ἐπολιόρκησαν μὲν, ἑλεῖν δὲ οὐκ ἐδύναντο. 4. ἔπειτα δὸ 
καὶ ἐς τὴν ἄλλην Μακεδονίαν προὐχώρει τὴν ἐν ἀρι- 
στερᾷ Πέλλης καὶ Κυῤῥου. ἔσω δὲ τούτων ἐς τὴν Βοτ- 
τιαίαν καὶ Πιερίαν οὐκ ἀφίκοντο, ἀλλὰ τήν τε υγδο- 
νίαν καὶ Γρηστωνίαν κἀὶ ᾿ἀνϑεμοῦντα ἐδήουν. δ. οἵ δὲ 

8. Ἐς τὴν Φιλίππου] τοῦ ἀδικηϑέντος ὑπὸ Περδίκκου. 

ἐἶαπι, οἵ «πππὶ πΠ6 γέ αι] 6 1 
δρίθ ἀϊοσίμχη 6βϑθῖ, δ] θη πὴ ν]- 
ἀοίαγ. ν1. ποῖ. οἱ Τα ουθα Ηδϑοῖς,, 
4ῸΪ ΡΥΟΥ͂ τ Οἷ5 1Π 6] 1151. 

Κρείσσονι. ΟἹ. ΜοΞαι. χρεῖσ- 
σον, αιοα πιᾶρὶς ρ]ασοὶ, ΟΣ, 
ποὶ. 

Οἱ ἄλλοι. Οἱ οπι. 855. Ατιρ. 
ῬΑ]. Ὁ Και, Η. μος. (6.) Μοβξαιι. 
Φιο ΡῬΥΟΡΊ θυ βθη θη ἐϑηι ΠΟ 68- 
γ6 85, αιθη ]ΠἸ18 1 150] ΘΠ 15 α1-- 
οἴππι οἱ ἄλλοι βασιλῆς ὀκτώ Ρτο 
οἱ ἄλλοι ὀχτὼ βασ. 

Βασιλῆς Ο. ΒεΕΚΙ. Ψυ]σο (εξ 
Ἡδαοῖς,) βασιλεῖς. ΟΕ, 1. 1. Ρ. 
91: 

8. Ἔκ τῆς. Ἐ. ἐς τῆς. 
᾿Εςέβαλε. θη. βάλε. ϑιδιϊπι 

ῬΥο πρῶτον ἴῃ Μοβαα. πρότερον 
Θχβίαυθ νἱἀθίασ, 

Εἷλεν. ΑΥ. ΟἸχ, δη. ΑἹαὰ, 
ΕἸοΥ. Β5. εἷλον. 

Εἰδομένην. Ο]. ἴῃ πλατγρ', δὲ 6. 
᾽Οδομένην. Μοβ4ι. Εἰλομένην. 
ψυϊραΐαμα τπθίισ ϑίθρῃ, ΒΥΖ. 
Αἀα.1, 9. Ρ. 402. 
λλλα. Ου. τ᾽ ἄλλα. 
Ἴμττα. ἴπ Οαβ5. πι8]6 ἅττα 

Θη θη ἀδίμπ ; ζιιθυαὶ 101 4 4116 
ἄττα. Νόοὴ διιΐθηι ἄσσα Θχάσϑη- 
αἰ 6558 ἴαπὶ 1, 1, Ρ. 910. χο- 
Ὠϊΐπλ5, Ἰοὺ θηΐῃλ ἀ6 που νο- 

ΘΔ] χαρά 46 βλίττω δἀποία- 
νὴ Βα πιδηηιι5 ΟΥ̓ τπᾶχ. 1. Ρ. 
383. 

᾿ἡμύντου. Β. τοῦ 'άα. 
Ὑιέος οὐχ. Ὠ. [ἢ Ῥα]. γθ6. Π18}. 

Τ816 υἱέως ἴπ646 οἴἴροι. Ψ]1α. 1. 
1. ». 921. Απίθα ροβδὲ προρχγω- 
ροῦντα )ὺΚ. ΘΕ]. Ηδδοκ. οοπι- 
τὴϑ Ππαρϑηΐ, αιιοὰ Ἰβοίοσγθηι ξα- 
Ο116 ἱπαιιοαῦ, τὖ πϑὸο νϑῦρα ρΥὸ 
δθηλεῖν!5. ΔΡ50]}15 μαρϑαῖ, φιαιηι 
τοῦ --- υἱέος ἀρ οδῖϊο 510. 

Ἔδυύναντο (855. ῬΑ]. Τὶ. Ψ αἵ. 
Β6ρ. Βα85. 1δτ|γ. Μόοσαι. Β6ΕΚ. 
ΤΙ Η. ἐδύνατο. Ψι]δσο (εἐὲ ΒΕΚΚ.) 
ἠδύν. ΟΣ, 1. 1. Ρ. 996. 

5. Προὐχώρει. ΑΥ. προεχώρει. 
ΘΕ ναὶ ρΡ.916. 

Πέλλης. Ἀερ. Πέλης. 
Κύῤῥου. Η. Βες. (9.) Κύρου. 

»» Θποα οἰ]δλ 11 1155. ϑίθρῃδηϊ 
εϑῦ ν. ανδαραί, τ1 14 Θιμγθη- 
ἀδηΐ α Ὑπαογα,.“ ΠΠΚ, Ε. Κύ- 
ου. 
Ἔσω δέ. Τὰ Ατιρ. Δ αἴϊα πιᾶ- 

Ἐπ) τὰὖ ν]ἀθυγ, ἸΠ5ΟΥΓ μι. 8:18-- 
εἶπ ῬΥὸ ἐς τήν Ἐ'. ης τήν. 

Τήν τε. Τέ οἵα. πὶ. Ασ, ΟἾγ. 
Ὦδη. 

“Μυγδονίαν. Οοα. Βαᾶ5. ἥϊακε- 
δονίαν. , 

ΤΓρηστωνίαν. 1ῖ 10 γὶ δα ΘΟ11]. 
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“Μακεδόνες πεζῷ μὲν οὐδὲ διενοοῦντο ἀμύνεσϑαι, ἵππους 
δὲ προςμεταπεμψάμενοι ἀπὸ τῶν ἄνω ξυμμάχων, ὅπη 
δοχοῖ, ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς ἐςέβαλλον ἐς τὸ στράτευμα 

τῶν Θρᾳκῶν. 6. καὶ ἡ μὲν προςπέσοιεν, οὐδεὶς ὑπέμε- 
νεν ἄνδρας ἱππέας τε ἀγαϑοὺς καὶ τεϑωρακισμένους" ὑπὸ 

δὲ πλήϑους περικλῃόμενοι, αὑτοὺς πολλαπλασίῳ τῷ ὁμί- 
λῳ ἐς κίνδυνον καθίστασαν" ὥςτε τέλος ἡσυχίαν ἦγον, 
οὐ νομίξοντες ἱκανοὶ εἶναι πρὸς τὸ πλέον κινδυνεύειν. 

(Σιτάλκου μέρος τι τῆς στρατιᾶς ἐς Χαλκιδέας πέμψαντος μέγας 
πανταχοῦ γίγνεται φόβος. ἀλλὰ Σεύϑης αὐτὸν ἀναπείϑει ἐπ᾿ 
οἴκου ἀπελϑεὶῖν.) 

ρά. Ὁ δὲ Σιτάλκης πρὸς τε τὸν Περδίκκαν λόγους 
» » τ ΡΙ 5 2 κι Ψ ᾿ ο2 - 

ἐποιεῖτο ὧν ἕνξχα ἑστρατευσε, καὶ ἐπειδὴ οἱ “49ηναῖοι 

οὐ παρῆσαν ταῖς ναυσὶν, ἀπιστοῦντες αὐτὸν μὴ ἥξειν, 
δῶρα { δὲ ἐ καὶ πρέσβεις ἔπεμψαν αὐτῷ, ἔς τε τοὺς 
“Χαλκιδέας καὶ Βοττιαίους μέρος τι τοῦ στρατοῦ πέμπει, 

6, Περικλειόμενοι] ἀντὶ τοῦ περικχλείοντες. οἱ Θρᾷκες δηλονότι. 
ρα΄. 19. Ἔπεμψαν αὐτῷ) τῷ Σιτάλκῃ οἱ ᾿4ϑηναῖοι. (λ. Αγ.) 

ἝΞ οἱ Μακεδόνες. ( 40γ.) 

Π57116 σοπραΥϑεΐ, Ο. ῬΑ]. ΤΕ. γέ. 
Η. Τιϑιγ. Ε᾿. Βα, ἂς Κρηστωνίαν 
"16 φιιοαιθ γθροβηδγαὶ (ο11]. οἵ 
Θχριε ΒΘΚΚ. ΟΕ, δὰ ο. 99. 5. 6. 
Ὁ. 1. Στρηγωνίαν. 

5. Οὐδέ. Τιαυγ. Ἐ,. πὶ. ΑΥ. ΟἾτ- 
δῆ, οὐ. Ιῃ 1. 50114}0»8ὲ δέ Θγαβἃ. 
Ἵππους. (455. ἵπποις, αιιοὰ αα 

ἐςέβαλλον το]αΐιιηι δὲ ργοποπλΐ πη 8 
αὐτούς δὰ προςμεταπ. Ξιρρ]είο 
Ρϑηθ ἀρίθηαϊ ρΡοβϑβϑί. 

᾿4πό. Ἑ.. οἱ ἀπό. 
άνω. Οοα. Βα45. ἄλλων. ΟΥ. 

ΟὨ1. 
“Ὅπη. 6855. Ο, Μοϑβαι. ὅποι. 

Ῥα]. ὅπῃ, ἀβ αιο βουϊθθη αὶ πιο-- 
γ6 οἵ. ἀθ Ασξ, οὐἶϊὶ. ρ. 149. 

Ζοκοῖ. Ὦ. 1. Ε. ΑΥ΄. Οἰγ. Πδη. 
δ] δοκεῖ. 

᾿Ἐςέβαλλον. (55. ῬΑ]. 11, Β΄ 66. 
ἘΦ ἐςέβωλον. ΑΥὐ πη ρουξθοι ηο- 
το εὶς δὲ 1ῃ ῬΥΟΧΙ 15 ΔΡ 1551 18. 

6. Ὑπέμενεν. ΜοΞχί. Ὦϑπι. 
ὑπέμεινεν. 

ἹἽΙππέας τε. Ἐ. τὲ ἱππέας. 
Καὶ τεϑωρακ. Ε΄. κατεϑωρακ. 
'Περικλῃόμενοι 4]. 1. αι. Η. 

Τιαῦγ. ΒΚ, Ψασο (οἱ Ηδ80Κ.) 
περιπλειόμ. ΟΥ̓. 1. 1. Ρ. 218. 

αὐτούς. (855. ΟΥ. πὶ. αὐτούς, 
φιοὰ ἱπορὲθ οίθη θγθ δειναῖς 
ΑΡγσββοῖι. οαπὶ 50Π0]. 

Ολ»ν. ΟἹ. Περδίκκαν. Ο, τὰγ- 
5.5 Περδίπαν. Ο. ο. 99. Ηος 
ὯΟῚ ΔΠΊΡΠ 5 αἀῃ ΟὐΔὈΪπλιι5. 

Φώρα δέ. 4 εχ ςοπίοοξιτα 
ΘΧΒΙθυΐπλι5, 4ιιδπὶ Ηδδοῖ, αο- 
416 γϑοθρῖ!. ψασο (οἱ δρυᾶ 
Β6ΚΚ.) τέ. ΟἵὮ ποῖ. 

Πέμπει. Ἱπαρίθ ροβὲ βου νο- 
οΔ}. νυὶσοὸ ρυμποίιπι οοἸ] ΟΡ ἃ- 
ἰὰγσ. ΟΕ, δάμοῖ. δὰ νϑῦβθα ργδθ- 
σε, . 
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καὶ τειχήρεις ποιήσας, ἐδήου τὴν γῆν. 2. καϑημένου 
δ᾽ αὐτοῦ περὶ τοὺς χώρους τούτους, οἷ πρὸς νότον οἱ- 

κοῦντες Θεσσαλοὶ, καὶ Μάγνητες καὶ οἱ ἄλλοι ὑπήκοοι 
Θεσσαλῶν, καὶ οἵ μέχρι Θερμοπυλῶν Ἕλληνες ἐφοβήϑη- 

σαν μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁ στρατὸς χωρήσῃ, καὶ ἐν παρασκευῇ 
ἦσαν. 8. ἐφοβήϑησαν δὲ καὶ οἵ πέραν Στρυμόνος πρὸς 
βορέαν Θρᾷκες, ὅσοι πεδία εἶχον, Παναῖοι, καὶ Ὀδόμαν- 
τοι, Ἵ καὶ Ζρῶοι, Ἵ καὶ Ζίερσαῖοι" αὐτόνομοι δ᾽ εἰσὶ 
πάντες. 4. παρέσχε δὲ λόγον καὶ ἐπὶ τοὺς τῶν ᾿᾽ά4ϑη- 
ναίων πολεμίους Ἕλληνας, μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀγόμενοι κατὰ 
τὸ ξυμμαχικὸν "καὶ ἐπὶ σφᾶς χωρήσωσιν. ὅ. ὁ δὲ, τήν 
τε Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν καὶ Μακεδονίαν ἅμα ἐπέ- 
χων, ἔφϑειρε" καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ οὐδὲν ἐπράσσετο ὧν ἕνεκα 

9. Παρέσχε δὲ λόγον] ὁ Σιτάλκης. (1. 4ὖ). -- 10. Ὑπ᾽ αὐὖὐ- 
τῶν) τῶν ᾿ἡϑηναίων. (λ. 4ὐγ.) - 12. ᾿Επέχων] ἐπικείμενος. (λ. 
4ὐγ.) --- Αὐτῷ ] ὑπ᾽ αὐτοῦ. (λ. 40γ.) 

9. Μὴ καί. Ῥοβίογίιβ ομῖ. 
Βφρ. (6.) 
Ὃ στρατός οπι. ΑΥ., φιοά, δὶ 

48 παῖς ΠΡΥῸ ΔιιοίουἹ[α5 65886ῖ, 
ΤΙΘΥῚ Ροββοῖ. 

8. Βορέαν. τη. πη. βοῤῥέαν. 
Τ εἶπά τη. Θρᾷκες. 
“Ὅσοι. Μοξκαι. καὶ ὅσοι- 
Παναῖοι. στ. Πάναιοι. ,»ἈΡ 

Ἡδϑυο οι. οἱ Ῥμανου. Πάναιοι 8Ρ- 
ῬΘΙ]δμέμγ, “ ἩἨΠ25, δΜιυ]ραίδηι 
ϑουίρεθταπι ἐποϑίιν ϑέθρῃ, Βγε 

᾿Οδόμαντοι. Ἀθ5. (6.) ᾽Οδα- 
μαντοι. 1, ᾽Οδόματοι, Ῥεγραδσύϑμηι. 
ΘΥΎΙς ϑο Ρ. 891: 

“Ιρῶοι. Ηος ποπιθη ΟἸΠΊ ΡΥ86- 
οοα, καί ἱπγα ἀθ] θη ἀπ σ]αἀοἴμγ 
Οαζζεγθυο,, φιθῖι νἀ ἀριια π08 
1. Ὅλ . 380. 

“ΖΙερσαῖοι. «114 11105 ποιηΐηδὲ 
Ἡδτοάοίιις [11, .110.1, “εραῖοι 
ϑίθρμδμηο περὶ πόλεων. ἐς Ηὐ5. 
ΟΥ πιᾶ]6 Σ)ερσαῖοι. 

4͵ Παρέσχε. Ἡ. παρέχει; ΐμ 
ΔΎ, ὁ]. 18, γ0. παρέσχε. 

Τῶν ᾿λϑην. Τῶν οἷν. Αὐ, ΟἸγ. 
“Ἕλληνας. Ο. Ὁ. καὶ Ἕλλ. 
Μὴ ὑπ᾽ αὖτ. ἀγόμενοι. 

Τημογά. 17. }Ρ. 1]. 

Ηο- 

ΤΌΤ ν ΘΥ̓ΡΟΥΤΙΠ ϑ ΟΡ Πα ητι5 αι ΠῚ 
51] [6 Οἴλιτα ἀαβ ἀθυασθε, ΒΟΥΊΒΙ 
νο]οῖς μὴ οἱ ὑπ᾽ αὖτ. ἐν. ., 4ἀ8ηὰ 
οοπίθοίαγαπι (ΟΟἰἼ16 0, ἰην 15 
ΟΠ ἢ] 115 ΠΡ Υ15 Υθοθρῖς. 864 τηΐ- 
ταὰπὶ Ργοΐθοίο δββθῖ, 81 81141]018 
ΟΟΡΙ86 νου 5. οἱ ὑπὸ τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων ἀγόμενοι ἀοσ᾽σηδΥ ΒΓΗ͂, 
1η1οὸ ἴοιιρθ σοπνθηϊθηϊίοῦ οϑὲ 
νυ]Ἱοαῖα, ἷπ αιιὰ ὙΠΒΟΥ 1465, 
σαατη πο 40 ΟἸΧΙοδθι. οὐ μέχρε 
Θερμοπ. Ἕλληνες ἐφοβήϑησαν 
μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὃ στρατὸς χω- 
θήσῃ βαἱθοϊιγη ὃ στρατός νεῖ] 
οἱ Θρᾷπες εἶπα ΟΡ ΘΟ. 6 οἠἱἢ- 
ἴογθ, δὲ ἃ ϑ1181]1 06 δὰ ςορία5 δἷϊτιβ 
ἸΥΔΠΒΓΘ ροίτς, Ααα, 1, 1. ν 
96. Οἱ Ἰρίτιῦ ἃ ποὴ5 δα οη τὶ 
εἰθοούπην Ηδδοῖς. οὐ ΒΟΚΙ. Μοχ 
οἰΐϑηλ οομῖπα ροδὲ ξυμμαχικόν 
ΘΧΡΧΊΠΊτι5, 

Χωρήσωσιν. ΟΥ, χωρήσουσιν, 
5604] οπιοπμαφῖ. οἱ ὑϑοῖθ 416}, 
«πππὶ 16 χωρήσονται τεαιῖγθ- 
ΧΘΊΤΥ. 

5, Τὴν τε. Τὲ οτι. Ὦ., μέν 
ῬΤῸ 60 πὰ ροὲ ΟἸτ, ; 

Ἔφϑειρε. Μ416 πιὶς οἹίπι ρ]6- 
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ἐρέβαλε, καὶ ἡ στρατιὰ σῖτόν τε οὐκ εἶχεν αὐτῷ, καὶ ὑπὸ 
χειμῶνος ἐταλαιπώρει, ἀναπείϑεται ὑπὸ Σεύϑου τοῦ 

Σπαρδάκου, ἀδελφιδοῦ ὄντος, καὶ μέγιστον “ μεϑ᾽ αὑτὸν ὑ 
δυναμένου, ὥςτ᾽ ἐν τάχει ἀπελϑεῖν. τὸν δὲ Σεύϑην κρύφα 
Περδίκκας, ὑποσχόμενος ἀδελφὴν ἑαυτοῦ δώσειν, καὶ 

χρήματα ἐπ᾽ αὐτῇ, προςποιεῖται. 6. καὶ ὁ μὲν, πεισϑεὶς, 
καὶ μείνας τριάκοντα τὰς πάσας ἡμέρας, τούτων δὲ ὀκτὼ 

ἐν Χαλκιδεῦσιν, ἀνεχώρησε τῷ στρατῷ κατὰ τάχος ἐπ᾽ 
οἴκου. Περδίκκας δὲ ὕστερον ΖΣτρατονίχην τὴν ἕαυ- 

τοῦ ἀδελφὴν δίδωσι Σεύϑῃ, ὥςπερ ὑπέσχετο. τὰ μὲν 
κατὰ τὴν Σιτάλκου στρατείαν οὕτως ἐγένετο. 

{, ᾿Εςέβαλε] τὴν ἔφοδον ἐποίησε. (1. 40γ.) 

᾿᾽ 
6 1 ΘΟ Ρ τ ΠσΘΡ δία, Οο]οη ΒΕ Κ- 
Κοειιβ, οοχπῖα δδοκῖι5. 51Ὁ- 
δυϊταϊε, 

᾿Ἐταλαιπώρει. Ἐς ἐταλαπορεῖ- 
το, ἴ. 6. ἐταλαιπωρεῖτο, αιιοὰ 
ῬΘΥΙ 86 πομ ἀδίθυλιβ θϑὲ. Ὑ]α, 
1ηα. νοΥρ, 

Σπαρδάκου Ἃα55. Ατιρ. ῬΑ]. 
Τι ναι. Η. (π᾿ ψιιο δὸ 5. δα) πὶ. 
Β6κκ. Σπαρδόκου ΟἹ. Ε, Βθρ. 
(6.) Οτ. [μἀτὐῸΉ Μ πα, 1) 84. οἔ 
Ἡϊιάβομπο ἰθβδὶθ 4111 απο αῖιθ ΠΥῚ 
πι55. οὐ οαϊιῖ; σφιοὰ τοϑϑι!ταϊξ 
Ἡδδοῖϊ. Τὼ αΥ. Σπαρδοκοῦ. ΑἸοΥ- 
τἰχιιπ οὐΐαπι 411, Σπαραδόκου 
νι Ἰτθσα δαϊξ, γθοθρογαῖ ϑίθρῃ., 
«πιθπὶ βϑοιτὶ δι Ηδαοκὶὶ δηΐθ-- 
ΟΘΘΒΌΤΘΒ ΟΠΊΏ88. 

Ὄντος. Οοἄ. Βας, ὄντος αὖὐ- 
τοῦ. 

Μεθ᾿ αὑτόν ΟἹ. τ, Ναὶ. στ. 
ΒοΚΚ., εἴσαι μεϑ᾽ ἑαυτόν (885, 
Ἀορ. (6.) Τμϑιγν, Αὐ. ΟἾγ. Ώδη. 
ΑἸὰ. ΕἸοτν, Β85. ϑίθρῃ. 1. αιο ἀπ- 

οἷξ οἰΐαπι μεϑ'᾽ ξαυτοῦ ἵπ Ἐ. οἐ 
μεϑ᾽ ἑαυτῶν ἱπ Νὶπα. Ψ]ρο (εὲ 

3 ϑ 

Ηδδοκ.) μετ᾽ αὐτόν. ᾳιοα 5816 
ΟΠΊΗΔ πὶ πιᾶΧῖπ6 Ρ]δοεῖ, 

Προςποιεῖται. Ο. προςποιεῖτε, 

β6ἃ ται 5. ν. Αμηΐθα ργὸ αὐτῇ 
τχᾶΥρ. ΑἸά, Ψψίμπαγ. ἑαυτοῦ. 

6. Τριάκοντα τὰς πάσας ἡμέ- 
ρας. Β6ρ. (6.) τὰς πάσ. ἡμ. 
τριάκ-. 

“αυτοῦ. Ἐ.. αὐτοῦ. 
Σεύϑῃ. Ο. Θεύσῃ. 
έν.  υαϊρο μὲν οὖν, 56 οὖν 

οπ. Ατιρ. (ἴπ 4τῖ0 ἃ Υθ66. ΠΊ8Π, 
δα αΐξιη,) Ο. Και. Η, Β6ς. (6.) 
οοὔ, Βαϑὶ ΟΥλ Ὁ). ἘΕΘΕ 
δ8η. (τι ἱπβιροῚ τὸ μέν Ῥτὸ 
τὰ μέν Βα...) Εἰ ἄδοθββθ ροββθ 
1 ἰΑἸΐθιι5 ἰχαπδθηαϊ ἔουηλ}15 
ἄοοσθε 1, 110. οχίσ. οὐτηὶ Ἰοοἷς 8]ν 
Ηλδοὶς. δὰ ρσύοχ. οδρ. ἤΐη, δά- 
ΒΟΙΡΙ5 δὲ δαμποίξ δὰ 1, δῷ. 

Κατὰ τήν. Τήν οἱ. 1. 
Στρατείαν. ῬΑ]. Η. στρατιάν. 

10. 
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(3. Τὰ Φορμίωνι πεπραγμένα. οβ΄. ογ. Οὗτος γὰᾳ δὴ ἐς μὲν τὴν 
μεσύγειαν τῆς ᾿ἀκαρνανίας ἀποβαίνει, Οἰνιάδαις δὲ οὐκ ἐπι- 
χειρεῖ διὰ τὴν φύσιν τῆς αὐτῶν χώρας, περὲ ἧς καὶ ἅμα περὶ 
τοῦ ᾿Δλαμαίωνος παρέκβασιρ.) 

οβ΄. Οἱ δὲ ἐν Ναυπάκτῳ ᾿Δϑηναῖοι τοῦδε τοῦ χει-Ὀλ. πξ΄. 
μῶνος, ἐπειδὴ τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικὸν διελυϑη, κοὸ ̓  
Φορμίωνος ἡγουμένου, ἐστράτευσαν παραπλεύσαντες ἐπ᾽ λεβ οῇ 
᾿Δστακοῦ. . καὶ ἀποβάντες ἐς τὴν μεσόγειαν τῆς ᾿άκαρ- πθὸτε- 

5 νανίας τετρακοσίοις μὲν ὁπλίταις ᾿“ϑηναίων τῶν ἀπὸ βοϑοΝ 
τῶν νεῶν, τετρακοσίοις δὲ Μεσσηνίων, καὶ ἔκ τε 
Στράτον καὶ Κορόντων καὶ ἄλλων χωρίων ἄνδρας οὐ 
δοκοῦντας βεβαίους εἶναν ἐξήλασαν, καὶ Κύνητα τὸν 

Θεολύτου ἐς Κόροντα καταγαγόντες, ἀνεχώρησαν πάλιν 
ἐπὶ τὰς ναῦς. 2. ἐς γὰρ Οἰνιάδας, ἀεί ποτε πολεμίους 

ὄντας μόνους ᾿Δκαρνάνων, οὐκ ἐδόκει δυνατὸν εἶναι, χευ- 
μῶνος ὄντος, στρατεύειν. ὁ γὰρ ᾿4χελῷος ποταμὸς, δέων 

οβ΄. 9. Ἐς Κύροντα] τὰ Κύροντα ἡ εὐϑεῖα. --- 10. Οἰνιάδας] 
Οἰνιὰς πόλις ἐστὶν ἐν τῷ στομίῳ τοῦ ᾿ἀχελῴου ἡ καὶ νῦν ΖΙραγα- 

Οκρ. ΟἿ]. Τοῦδϑ τοῦ. Ψυ]ρο 
τοῦ αὐτοῦ. Αἀποίαίαγ : ,.τοῦδε 
τοῦ ΩἹ]. Β6ρ. (658. Αἰιρ, τοῦ δὲ 
τοῦ.“ ἘΕκχ φαΐριις ἴῃ 15 ΠΟΧῚ5 
τοῦδε τοῦ αὐτοῦ Ἰορὶ. Ξιιδρίοαὶϊ 
βιιηΐ Ηδδοῖ. οὐ Β}κκ,, δὲ 1ἴὰ 1]- 
16 οδαϊάϊε, 86 Οὕδθοα τοῦ αὖ- 
τοῦ τοῦδε αἀἰϊοοηάιι οὐαὶ, οἵ ἴπ 
1}}}5 ᾿Πρυῖὶα αὐτοῦ ποῖ Θχβίδυθ 
ἀοοσοὺῦ Ο. (Β6ρ.) πο δἱτοσ Ῥα]. 
1. Ψαῖ. Η. 1., 4ι1ο5. οὐπὶ ΒΘΚΚ, 
ΘΘΟΙΙῚ 5.1ΠΊ115, 

Ζιελύϑη. Ἡ. διελύφϑη, 568 
οὐτα δῖρηο αιιθῖΐαι. 5, φ. 

᾿ἀστακοῦ. Ἀροθδηΐιιθ ἀιιθῖτι5, 
ΟΥ̓ Ι. 9. Ρ. 966, 

ΜΜεσόγειαν. ΟΕ. Ἐ. μεσόγαιαν. 
ΟΣ. δᾶμος. δὰ 1, 190, 

᾿᾿“ϑηναίων. ΟΥ. τῶν ᾿'4ϑην. 

Μεσσηνίων. Ὁ, Μοβαα. ΑΥ. 
ΟἾν. 1)8η.., οἕ ἴχ85 Ῥοβίθυ οὐ 68 
ααΐάθπι ἴθ αθῖααο Μεσηνίων. 

ΟΕ ἘΓῸ Ῥ 531. 8 ΒΕ. ΕἸ 
101. 

Καὶ ἔκ. Καί οπι. (855, πὶ, 
ΑΥ, ΟἾχ. δη., 8604 βρβϑοΐδυβ 
Ροΐεβὲ δᾶ δ᾽ΐθσιιμι καί ἁμὲ Κύ- 
νητα. 

Κορόντων. Βι6σ. (6.) Κοράν- 
των οἴ ττρχ Κύραντα. Αἱ νἱᾶ. 
ϑιθρἢ, Βγ2. (δεϑίοσιιπι 46 ορ -- 
Ρίάο αἱτιαπὶ ρα νϑΐθιθβ 5116- 
λὰηϊ 6558 δα ποίας γ᾽ 858, 

Εἶναι οπι. ΜΙ οΚσαιι. 

9. ̓ Δεί. Ῥαϊ.. τἂν 9ο]θὲ.. πο οἱ 
δ. 53.7᾽΄06Ὧν ΟΥΟ 0 1. »,.211. 

Ὄντος ον. Οτ. 
Ὃ γὰρ ἅχ. ---- στρατεύειν. ,,Ἱ. 

Τλομηοϑίσ, ΡΏ δ] ου, ἀ6 ΕἸοο. Ρ. 190, 
εἰ 1923. οἂ, Οχου. ΗΠ 5. 
»Πομιοῖγ. ῬΏΔ]ευ. ΠΠεγαλοπρεσὲς, 
καὶ τὸ ἐκ περιαγωγῆς τῇ συνϑέ- 
σει λέγειν εἰς. 8. 45. οἱ 46,“ 
γνΔ8ὃ. ᾿ 

ΝῸ 



ιδ6-. ΘΟΘΥ ΚΑΙ ΔΟΦ,ΕΦΙΕΓΡΑΦΉΘ ΜΒ. 

ἐκ Πίνδου ὄρους διὰ ΖΙολοπίας, καὶ ὁ ̓ “γραίων, ᾧ καὶ 
᾿“μφιλόχων., καὶ διὰ τοῦ ᾿ἀκαρνανικοῦ πεδίου, ἄνωθεν 
μὲν παρὰ Στράτον πόλιν, ἐς ϑάλασσαν : δὲ ἐξιεὶς ἱ παρ᾽ 

Οἰνιάδας, καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς περιλιμνάζων, ἄπορον 
ποιεῖ ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἐν χειμῶνι. στρατεύειν. 8. κεῖνται 
δὲ καὶ τῶν νήσων τῶν ᾿Εχινάδων αἵ πολλαὶ καταντιχρυ 
Οἰνιαδῶν, τοῦ ᾿Αἀχελῴου τῶν ἐχβολῶν οὐδὲν ἀπέχουσαι, 
ὥςτε μέγας ὧν ὃ ποταμὸς προρχοῖ ἀεὶ, καὶ εἰσὶ τῶν νήσων 

τι 3 , ᾿] κι Ἀ κ , ᾽ ΕῚ - Α 

αἱ ἡἠπείρωνται. ἐλπὶς δὲ καὶ πάδας οὐκ ἐν πολλῷ τινὶ 

ἂν χρόνῳ τοῦτο παϑεῖν. 4. τό τε γὰρ ῥεῦμά ἐστι μέγα 
᾿ Ν " . δ' » Η ,.. , 

καὶ πολὺ καὶ ϑολερὸν, αἵ τε νῆσοι πυκναὶ, καὶ ἀλληλαις 

μέστη λεγομένη. (λ. Κασσ. 4ὺγ.) -ὄ 1. Διὰ “ολοπίας] “ολοπία ἡ 
νῦν καλουμένη ᾿ἀνόβλαχα" ἐξ ἀνατολῶν γὰρ αὐτῆς ὁ Πηνειὸς ποτα- 
μὸς, ἐκ δὲ νότου ὃ ᾿ἀχελῷος οὗτος ποταμὸς ῥεῖ. (λ. Κασσασ. 4[ὐγ. )- 
4. Αὐτοὶς] τοῖς Οἰνιάδαις. [ἅ.: 4ὑὺγ. ) -- Περιλιμνάξζων] περὶ 
τὴν πόλιν πλημιμύρας ὑδάτων ποιῶν, (1. 40γ.) --- 8. Προεχοῖ ἀεί) 
ὕλην συμφορεῖ. (.  40γ. ) --- 9. 41 ἠπείρωνται τοιαῦτα πολλὰ οἵ 
τὰς γεωγραφίας ἡμῖν παραδιδόντες ἀναγράφουσιν" 
πρὸς Αἴγυπτον Φάρῳ τῇ νήσῳ συνέβη. 

νῦν δὲ σχεδὸν ἠπείρωται. --- 10, Τό τε γὰρ αὐτὴν ἀναγράφει" 

᾿2γραίων. Τὰ ΠΡΥοΥτ τ 50 Υ]- 
Ῥίωγαιη ᾿γραῶν (Ρα]. ᾿γράων) 
ΘΟΥΤῚ ΒΘ ἢ 6811 6556 ατλιπῖ πὶ Ὁ 058. 
ΟΥ̓, Ρ. 111. ἀσοιιίδβθιηιβ, 56- 
οὐ οδὶ Ηδδοκ. Ψυ]ραΐβηι γο- 
ἐἰηαϊς ΒΘΚΚ. Αἱ νἱᾶ, ποβ 1, 9, 
Ῥ- 148. Αριιά Πεπιοίσ, ᾿Ζγρια- 
νῶν ἸΘΡῚ 5ούθι Οοὐι], Αἱ νἱᾶ, 
ΠΟ5 1014. 

᾿ἀκαρνανικοῦ. τ. Τιαὰγ. Πε- 
τηθίγσ, ᾿“καρνικοῦ. 

Ἴάνωϑεν μέν. 
Εν} οἱ 

Παρά. τι. ΑΥ. Ομγ. Π 8ῃ, περί. 
Ἔς ϑ8άλ. Τεη. ΟΟΠ. ἕεδβίθ 

Οοι]. ἐπὶ 9άλ. ᾿ 

Ζὲ ἐξιείς. απο σοι δοίη 
ποβίσϑηι Ὑϑοθρὶς Βοκκ. Ψα]ρα- 
ἤδη διεξιείς ἀθΐθοπἄθγθ βἐπαθὲ 
Ηδδοκ. Αἱ νἱᾶ. ποῖ. Π ηιθίυ. 
ΟΟἸΠ]. ἐδϑῖθ Θου]. διέξεισιν. 

Αὐτοῖς. ῬΑ]. αὐτοῖς τοὶς. Τε. 
Η, αὐτοῖς τοι. Βιορ. (6.) αὖὐ- 

ὲν ομχι. Ὠ6- 

ὅπερ καὶ ἐν τῇ 
ὃ γὰρ Ὅμηρος πελαγίαν 

τοῖς τι. στ. αὐτήν. 1. αὐτῶν, ἱπ 
πηᾶτρ. Θδα. π8η. αὐτοῖς. 

8. Τῶν Ἔχιν. Αττίο. ἀ6, Ἐ. 

Καταντικρύ. Οτ΄. καὶ ἄντι- 
πρύ. 

Οἰνιαδῶν. ΟἹ. ΟΥ. Ατ. ΟἸγ. 
Ὠδ8η. Τιιβ. Ηδβϑοκ. ΒῸκκ, Ψα]ρο 
Οἰνιάδων. Αἱ νἱὰ, 1. 9. Ρ». 957. 
᾿Εκβολῶν. τ. ἐκμολῶν. Ο. δη- 

ἰεα ᾿ζχελάου. ϑιαιξίπι μι οι, 
4ιοὰ νιὶρο ρμοβὲ ἀπέχουσαι 
ΕΥδῖ, οἵη σΟὨηδίΘ σομλπηιιὶδ- 

νἱῦ Ηδδοκ. 

Προςχοῖ. Ἐ. Η. ΒδΘρ, (6.) στ. 
1, Ὁ. Ε. προςγχεῖ, 56 1η 1). πιδΥρ'. 
γϑοΐθ 8]. πι8η). δάξου. προςχοῖς 
παι 1Ππὰ εβϑοὲ αὐμσιαϊε, πος 
αρξοχεξ. 

᾿Ἠπείρωνται. Ὅλη. ἠπειρῶν- 
ται. Ιάθῃι πιοχ οἠϊ. δέ. 

Τινὶ ἄν οτι. Οτ. 
4, έγα ἀ6. Βορ. (6.} 
Πολὺ καί. Ῥοβίοχίις 46. ΑΥ, 

5 
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τῆς προρχώσεως τῷ μὴ σκεδάννυσθαι ξύνδεσμοι γίγνον- 
ται, παραλλὰξ καὶ οὐ κατὰ στοῖχον κείμεναι, οὐδ᾽ ἔχου- 
ὅαι εὐθείας διόδους τοῦ ὕδατος ἐς τὸ πέλαγος. ἔρημοι 
δ᾽ εἰσὶ, καὶ οὐ μεγάλαι. ὅδ. λέγεται δὲ καὶ ᾿Δλκμαίωνι 

5 τῷ ᾿Δἀμφιάρεω, ὅτε δὴ ἀλᾶσϑαν αὐτὸν μετὰ τὸν φόνον 
57. τῆς μητρὸς, τὸν ᾿Δπόλλω ταύτην τὴν γῆν χρῆσαι οἰκεῖν, 

ὑπειπόντα οὐχ εἶναι λύσιν τῶν δειμάτων, πρὶν ἂν εὑρὼν 
ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ κατοικίσηται, ἥτις, ὅτε ἔχτεινε τὴν 

ῥεῦμα] τοῦ ᾿Δχελῴου. (λ. 4υὑγ.) --- 1. ἘΣ Τῆς προςχώσεως] τῆς 
προρχώσεως ἕνεκα. διὰ τῆς προςχώσεως, διὰ τὸ μὴ σπεδάννυσϑαι 
αὐτήν. ( Βασ.) --- Τῷ μὴ σκεδάννυσϑαι) τὴν πρόςχωσιν δηλονότι. 
(2. 4“ὑγ.}) --- 
ἜΝ ἦν ΕΡΜΗΣ Τὸν ᾿Δλεμέωνα (πῶς. λέγειν οὐκ ἰσχύω.) 

Ψιλὸν, μέγα γράφουσιν, ὡς τῇδε βλέπεις. 
ἹΠέτροις ἐφεῦρον. ἀκριβῶς, Εὐριπίδου. 
“Πίφϑογγον οἱ νῦν καὶ μέγα γράφουσι δὲν 
ΜΙηωρώῶς, ἀτεχνῶς ἐν γραφαὶς πεφυρμέναις. 
“Ἰἰφϑογγον.. ᾿Ο Τζέτζης καὶ μικρὸν γράφει, 

“Ὅμηρος ὥςπερ τεχνικοῖς γράφει λύγοις. 
Οὐ τυγχάνει γὰρ τοῦτο τῶν παρωνύμων, 
Ἔκ ῥήματος δὲ τυγχάνει παρηγμένον.. 
“ὡς ἀλλαχοῦ που ἐ πείρᾳ διέγοραψα πλάτει ἔ. 

ν ὶ (1αλ.) 
6. Τῆς μητρὸς] τῆς ᾿Εριφύλης. (λ. 4γ.), 

Τῷ μή. ῬΑΙ. ΟΥ. 1. τὸ μή; 
5064 1ῃ 1. 1ηδΥρ᾽. Θ86. τηδη. τῷ. 
Οὐληῖ5 ἔουπηα ογαιϊοηῖβ Πἰς 58- 
Ὧ6 απ αἰ !]ο 65. θχοῖϊΐαὶ, (ΒΒ οὶ- 
5Κίτπιθ ποῖ ἐπ ρτΟΡαὶ τὸ μή, 1.6. 
ὥςτε μή. [Μαιπ, Οτ. 8. 549. 
ποῖ, 4,}] 1η ΟἸΙΛΔΥΘ,, ΒΊΟΥ, γι. 
ποίϑ ησ τὸ τῆς» τπὖ οἷ} τῷ τὸ τῆς 

προςχώσεως μή. Οοτῖο 'νυϊβαια 
δϑὺ ἀμγοῦ; δΥ ΙΟ] 5 τό θηλο]-- 
1 βἰσαοίαγαμι.“ ΟΟὟΤῚ,, για. 
δαποῦ. 

Ξύνδεσμοι. ΤιθΥ ἴαπι βουϊρι 
αἰιαπὶ Θα1Π| σύνδεσμοι. ΑΓ να, 
1. 1. Ῥ. 209. εἴπ Βδυύ. ἀἴβου. 
ΞΟΥΙΡ, (ϑιιθδίδηι, ξύνδεσμος ΡοΥ 
δ βουϊρίπμῃι δάξιῖϊ 11, 75. [1ὰ 
ΠῚ ξυνδεσμώτης.) 

“τοῖχον. Ἐ, στοιχεῖον. 

Κείμεναι. Τ)8ι. κείμενον. 
Τοῦ ὕδατος. (σά. νεῖ, ϑίθρῃ. 

ὑπὸ τοῦ ὕδατος. 

ΚΑΥΤ ΟΥΙΡ ὉΣ 

5. ᾿Δλαμαίωνι. ῬΑ]. ᾿Δλαμέωνι. 
(Ε, ϑομοὶ. 

“Ὅτε. Μαγΐξ. ϑίβρῃ. 
ἹΜατρ. ΕἸου. ψίη. οἱ Τιιβ. ὅτ᾽ 
ἔδει. Οὐιδ6 1ππ|1165 ΘΟΥΥΘΟΙΤΟ-- 
Ὧ65 βδιιη. [αἀθηὶ να]οὲ Ὧ6 συνέ- 
βη, χιιοα ροδὲ μητρός Ἐ΄. Δα41, 
οὐ (Οὐδ ΠΠ1π|5 τι 015. 1 Ο] 1 5111}. Οεῆας 
οἷς ἸὨουυθ αἰιδὶβ οϑδὲ, Οποά 
4θατα δα] 6 ξαοίιιπι 518) 18 πὶ 46 

149, Ῥγανῖίουῦ πο- 
ἐανίηλι5. Ααα. ἀθ πος οοἂ. τρ14., 
Ῥ.- 89. οἱ (6 βσιιοιιχα ᾿ρ588 ΜΠ αἰ ῖ}. 
ΟΥ. ὃ. 587. δαποῖ. δὰ 1, 91. οἱ 
Ἠδαδοκ. 

“Ὑπειπόντα. ΟἾτ. εἰπόντα. 

Κατοικίσηται. ΟἹ. α. Β΄. Τὶ. 
αι. Η. Ἀδερ. (6.) Ἑ. Ψνιηα. 
ἹΜοϑβαι. κατοικήσηται;, Οὐ 58η6 
τιθα πὶ πο Ὁρδίαι ἴῃ ΡοΥΐε-- 
οἵο βαϊΐθηιν ἔχθαιθηβ. Υἱᾶ, 1πὰ. 

- 
ως τε. 



18. ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β. 

μητέρα, μήπω ὑπὸ ἡλίου ἑωρᾶτο, μηδὲ γῆ ἦν, ὡς τῆς 
γε ἄλλης αὐτῷ μεμιασμένης. 6. ὁ δ᾽ ἀπορῶν, ὥς φασι, 
μόλις κατενόησε τὴν πρόρχωσιν ταύτην τοῦ Ἄχελῴου, καὶ 

ἐδόκει αὐτῷ ἱκανὴ ἂν κεχῶσϑαι δίαιτα τῷ σώματι, ἀφ 
οὗπερ κτείνας τὴν μητέρα, οὐκ ὀλίγον χρόνον ἐπλανᾶτο. 
καὶ κατοικισϑεὶς ἐς τοὺς περὶ Οἰνιάδας τόπους, ἐδυνά- 
στευσέ τε, καὶ ἀπὸ ᾿ἀκαρνᾶνος παιδὸς ἑαυτοῦ τῆς χώρας 
τὴν ἐπωνυμίαν ἐγκατέλιπε. τὰ μὲν περὶ ᾿Δλκμαίωνα τοι- 
αὔτα λεγόμενα παρελάβομεν. 

8. Καὶ ἐδόκει αὐτῷ ἱκανὴ ἃ ἂν --- σῶμ.} τὸ ἑξῆς, δίαιτα ἱ ἱκανὴ 
τῷ σώματι ἐδόκει ἡ πρόςχωσις, δηλονότι εἰς χϑείαν τοῦ σώματος. 
ΤΕ Κασσ. 4ὑγ. ) - 6. Ἐδυνάστευσε ] τὴν βασιλείαν ἔσχε. (λ. 40γ.) 
- 8. Τὴν ἐπωνυμίαν ἐγκατέλιπε] πρότερον γὰρ Κουρῆτις ἐκαλεῖτο. 
“Ὅμηρος" Κουρῆτές τ᾽ ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ [ μενεχάρμαι. (2. Κασο. 
“40γ.}}) --- 9. παρελάβομεν } ἀκοῇ δηλονότι. (λ. 40γ.) 

(91. 1.1. Β. 199.) Τῆϊο 1π νὰ]- 
βϑαΐα πδθυθαβ, “πη 5 δ. 56- 
«πδῖαν κατοικισϑεὶς εἰς. δ6α δε- 
4π ὕῬδῆθ χατοικίσασϑαι αἴαιιθ 
κατοικισϑῆναι αἀἴοὶ ἀθοϊαγαὶ αἵ- 
Ππὸ ἀνοικίσασθαι 1, νυ ϑαθιυ 
δὰ Χεηορι. ΑΠδΡ. 11, 8, 992.), 
εἰ κατοικίξειν ἔν ῬΥΟ τι] αϊϊοΥο 
εἰς μᾶΡ65 , 85. Οἱλι5 ν ΥὈῚ 
ῃοὶϊο αιιϊΐα ρίϊου Πὶς δδὲ αιιδηι 
ΨΕΥΡῚ κατοικεῖν, νιυ]δσαϊαιὰ 560-- 
νΔΥ] 118. 

Τῆς γὲ. Ἐ. Μοβαι. Αὐ, ΟἸγ. 
Ώ δη. τῆς γῆς. 

Ἴάλλλης. Μοξᾳα, Ατ, Οἢγ. Ώ δι. 
ὅλης. 

6. “Ὡς φασι 1. ἴπι πῖᾶγρ. θα, 
ἸΏ8. βουιρία δαβροῖ, 

Πρόςχωσιν. Ὦ. πρύχωσιν. 

Τοῦ ᾿Αχελῴου. Τοῦ οἴ. Ο. 
Ῥοβὶ ποὺ νοσαθυ]ιπιὶ ΡΘΥΡΘΥδΥα 
να]θο Ραμοῖο γὙ6] βα]τθπ) ΘΟ]0 
ΠΗ ΕΓΡ αι  οἼλατ, 564 οομδογοπὲ 
μόλις καί, ἀπάθ σοχηπια Ροδβιῖξ 
ΒεκΚ. 

Ἂν πεχῶσϑιαι. ϑίορδμιις οοη- 
οἷς ἀνακεχῶσϑαι. ΟἿ, ἀἀποῦ. 

Οὐοά ᾳὰοὸ βρθοϊοϑί, 

Οἰνιάδος. Ἐ. Οἰνίδας. 
᾿ἀπὸ ᾿ἀκαρνᾶνος. Ὁ. Ε, ἀπο- 

καρνᾶνος. 

Τῆς χώρας. Βοος, (6.) Μοβαι. 
ΑΥ. τῇ χώρᾳ. γα] αῖαθ Δ] Ἰατιᾶι- 
ἐπιπι 51.116 τὴν ἐπωνυμίαν τῆς 
χώρας σχεῖν 1, 9. 

᾿Ἐγκατέλιπε. Οα55, Απρ. κα- 
τἕλιπε. 
έν. ΟἸΐπι μὲν οὖν, 564 ρο- 

βἴθυϊβ α6. ῬΑ]. 10. αἱ. Η. Ἀδ6ρ. 
(6.) οοἄ. Βα. Οτ. [ϑυνυ, αι. Ατὐ. 
ΟἸν. ὕπο!β πο] ιιϑὶν Ηδδοκ,, 66- 
ον ΒΕΚΚ. ΟἿ, δὰ ἤη. Ρτδ6- 
οοα, οδᾶρ. 

᾿Δλημαίωνα. Μ᾽μα, ᾿Δλχμέωνα. 
“εγόμενα. (455. ΟἹ. 11. ναι, 

Η. Β6ρ. (6.) λέγομεν ἅ. 4116: 
»Εὲ ὧὁ .«Δ]οπιαθοτιθ φμίάθηι, ζμαθ 
αοοθρίπειιδ᾽, οἰπεδιπ οί: σφ (ογίπειιδ. »" 
ὅρα 118. δὰ περὶ μὲν ᾿Δλχμαίω- 
νος ΟἸΪ550 τά, διϊ Ροῖλιι5 τὰ 
μὲν περὲ ̓ λλχμαίωνα τοιαῦτα λέ- 
γομὲν οἷα (ὡς) παρελάβομεν 6χ- 
Βρθοίϊδυθηιβ, Ψα]βδίδηι θἐΐϑης 
Ἡετοάοιιηι ἐπ ΥἹ δαἀποῖαϊ 7858. 

Π ΘΒΟΙ 118. 
Οπθίθσιμι ΡΥ παρελάβομεν Ὠ. 
παραλάβοιμεν. 

ἱ 
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(Φορμίων ἐκ τῆς ᾿ἀκαρνανίας ἐς ̓ άϑήνας καταπλεῖ.) 

ογ. Οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι καὶ ὁ Φορμίων, ἄραντες ἐκ 
τῆς ᾿ἀκαρνανίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς τὴν Ναύπακτον, ἅμα 
ἦρι κατέπλευσαν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας, τούς τε ἐλευϑέρους 
τῶν αἰχμαλώτων ἐκ τῶν ναυμαχιῶν ἄγοντες, οἱ ἀνὴρ 
3 3 2 ,Ὶ τ ΄ Ἁ ᾿ -» τι - πν Φ 

ἀντ᾽ ἀνδρὸς ἐλύϑησαν, καὶ τὰς ναῦς ἃς εἷλον. 2. καὶ ὁ 

χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ τρίτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἔτε- 
λεύτα τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

ογ΄. 5. ᾿Ελύϑησαν) ἐλυτρώϑησαν, εἰς λύτρον ἐδόϑησαν. (1. 
Κασσ. 441γ.) 

ΟΑΡ. 6Π]|. ἤάγοντες, οὗ, Τῷδε. Ο. Τιαῖγ. τοῦδε. 
Οἵ οτι. Ώδη. Ἰξυνέγραψεν. Ν᾽ ΕρΡΠ61ο. οἵ 

9. Τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. Ἔτε- Ο.. Β΄. Ὁ. 1 Ε᾿. ε: Μοβαιι. 1ῃ πιὶ- 
λεύτα οπι. Ε, Ψίμα. Ἂν. ΟἸγ. πουῖθι8 ἜΧΘρ]15 θα Ἰε]5. δαϊθοὶξ 
δ. Αἱ νἱά, ΠΙ, 95. 88, ἡ, ΒεκΚΕ. Οἵ, Ηδσηι. 46 δπιθηα, ταΐ, 
51. αἱ]. Οτ. Οτ. ρΡ. 28. 
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ΘΟΥΒΥΔΙΔΟῪ 

πα Τὶ σοι ἀπ ει 

ΔΙΑ ΘΕΣΙΙΣ. 

ΙΝ, Τέταρτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κερ. αἱ -- κέ. 
β Α. Θέρος. Κεφ. ἐὐ -- νη. 
β 4) Τρίτη ἐςβολὴ Πελοποννησίων ἐ ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἡγου- 

μένου ᾿ἡρχιδάμου. α΄. 
2) “ἐσβου πλὴν Μηϑύμνης ἀπόστασις. β -- ς. 
8) Στρατεία ̓ Δϑηναίων ἐς τὴν “ακωνικὴν, ἐπ᾽ Οἰνιά- 

δας καὶ ἐς Δευκάδα. 
4) Μυτιληναίων πρεσβεία ὡς τοὺς “Πελοποννησίους πεμ- 

φϑεῖσα περὶ βοηϑείας. ἡ --- νε΄. ᾿ 
“4ημηγορία «βαυτιληναίων. ϑ' -- ιδ΄. 

5) ᾿4ϑηναῖοι μὲν ἑκατὸν ναυσὶ παρὰ τὸν ᾿Ισϑμὸν πλέουσι, 
“ακεδαιμόνιοι δὲ στύλον ἐς “έσβον παρασκευάζουσι. 
ις΄. 

(6. “Μέγεϑος τοῦ ναυτικοῦ τῶν ᾿ϑηναίων καὶ 
ἀναλώματα αὐτῶν. εἴ. ) 

7) Στρατεία Μυτιληναίων ἐπὶ ηϑυμναν καὶ ηϑυ- 

Βϑογτιρίατνταςρ ἀΙβογορδηὶα. 

Τὴ ᾿πϑου]ρ]οη 6 οαγα ΒΘΚΙ, 586- Βα5. Θουκ. ξυγγραφῆς τρίτης. 
Οὐ δαμηι5 Ο855. (4υἱ ΓἾ οὁχὰ- Εαϊε, νὩ] 66. Θουκ. ᾿Ολόρου (νοὶ 
γαϊ,) ῬΑ], («ὰ] συγγρ- Βαροῖ,.) τοῦ ᾽Ολόρου) ξυγγραφῆς τὸ τρί- 
Ἀθρ. (τὰ χὰο γον βου δίτατ,,) τον. ἴχπ Οὐ. 17μ0. τογείμσ. ι- 
1. (ἴῃ ατιο δὲ ἴρβο συγγρ. εχ- βοχϊρίΐομθ σασοὶ Οἢγ. Εχ Ατρ, 
δίδι). ΟἹ. Θουκ. ξυγγραφῆς τὸ Ῥαττ. Πι. Ψίηα. Π8η. μΪ}1] δά- 
τρίτον. ΑΥ. Θονλ. ἱστοριῶν συγ- ποϊαϊαπι. 
γραφῆς βιβλίον τρίτον. ΑἸά. ΕἸοΥ. 



ροοά ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ ΓΤ. 

μναίων ἐπ᾽ "Ἄντισσαν. Μυτιλήνη κύκλῳ περιτειχί- 
ξεται. τη΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. υϑ' -- κε΄. 

4) ᾿Αϑηναῖοι “υσικλέα ἀργυρολογήσοντα ἐχπέμψαντες 
πλήσσονται. υϑ'. 

οὴ Πλαταινῆς διακόσιοι καὶ εἴκοσι τὰ τείχη τῶν Πελο- 
ποννησίων ὑπερβάντες ἐς ᾿άϑήνας σωζονται. κ' -- 
κὃ΄. 

8) Σάλαιϑος ὃ “Ἰακεδαιμόνιος ἐς Μυτιλήνην ἐςέρχε- 
ται. πξ. 

ν. Πέμπτον ἕτος τοῦ πολέμου. Κεφ. κς --- πϑ'. 

ΛΑ. Θέρος. Κεφ. κε --- πς. 

1) Τετάρτη ἐςβολὴ Πελοποννησίων ἐ ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἡγου- 
μένου ΚΑξομένουξ. κς. 

ΩῚ) Μυτιληναίων πρὸς Πάχητα τὸν ᾿4ϑηναίων στρατη- 
γὸν ὑμοδηχέᾳ. κζ΄. πη. 

8) ᾿Δλκείδου καὶ τεσσαράκοντα Πελοποννησίων νεῶν ἐς 
Ἰωνίαν πλοῦς καὶ ἀνάπλους. κϑ' --- λγ΄. 

4) Πάχης ᾿4λπίδαν διώξας Νότιον αἵρεῖ καὶ τὰ περὶ 
“έσβον καϑίσταται. λγ΄ --- λέ. 

86) “Μυτιληναίων ἐν ᾿Αϑήναις γραφη καὶ τιμωρία. λε΄ 
--ν΄. 

α) Πρῶτον βούλευμα ᾿4ϑηναίων καὶ μετάνοια αὐ- 
τῶν. λς. 

βῚὴ “4όγος Κλέωνος. λζ΄ -- μ΄. 

γ) ᾿Δντιλογία Διοδύτου. μα΄ ---- μη. 

ὃ) Ψήφισμα ᾿Αϑηναίων καὶ ζημία Μυτιληναίων. 
ιϑ'. ν΄. 

6) ᾿Δϑηναίων Νικίου στρατηγοῦντος στρατεία ἐπὶ Μ|ιί- 
νῶαν. ναΐ. 

7) Πλαταιῶν ἅλωσις καὶ δίκη. νβ΄ -- ξη. 

α) Πλαταιῆς τὴν πόλιν παραδόντες δίκην ὑπέ.- 
χουσι. νβ΄. 

βὴ) “Δ4όγος Πλαταιῶν. νγ΄ --- νϑ΄. 

γ) ᾿ἀντιλογία Θηβαίων. ἕ΄ --- ξζ΄. 

δ) Πλαταιῶν ὠμὴ ζημία. ξη΄. 

8) Τὰ περὶ Κέρκυραν γενόμενα. ξἐϑ' --- πε. 
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α) “1ακεδαιμόνιοι ὡς ἐς τὴν Κέρκυραν πλευσού- 
μενον παρασκευάζονται. ξϑ'. 

β΄) Στάσις Κερκυραίων, ἐν ἡ περιγίγνεται ὃ δῆ- 
μῦς. οἵ --- οἴ. 

γ) “Ἰακεδαιμονίων ᾿Δλκίδου καὶ Βρασίδου στρατη- 
γούντων ὥφιξις, νίκη καὶ πάλιν ἀπόπλους. 
ος΄ - π΄. 

δὴ Μερχυραίων ἡ ἐς τοὺς ἐχϑροὺς ὠμότης. πα΄. 
(ε) Παρέκβασις περὶ τῆς πασῶν τῶν λλη- 

νικῶν στάσεων φύσεως καὶ τῶν αἰτιῶν. 
πβ΄ --- πδ΄.) 

ΕΞ) .-Οἱ φεύγοντες τῶν Κερκυραίων Ἰστώνην κατα- 
λαμβάνουσιν. πέ. 

9) ᾿4ϑηναίων πρώτη ἐς. Σικελίαν “στρατεία “Πάχητος καὶ 
Χαροιάδου στρατηγούντων. πε. 

Β. Χειμών. Κεφ. πζ΄. πη. 

1) Ὃ λοιμὸς τὸ δεύτερον ἐπιπίπτει ᾿Αϑηναίοις. πζ΄. 
4) Τῶν ἐν Σικελίῳ ᾿ἀϑηναίων ἐπὶ τὸς Αἰύλου νήσους 

στρατείᾳ. πη΄. 

ΥΙ. Ἕκτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. πϑ' --- οις΄. 

Α, Θέρος. Κεφ. πϑ' --- οβ΄. 

1) Σεισμοὺ πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος. πϑ'. 
2) Ἐν τῇ Σικελίᾳ Μυλαὶ καὶ Μεσσήνη ἐκπολιορκοῦν- 

ται. Ἷ. 

8) ᾿4ϑηναίων στόλοι ἐς Πελοπόννησον, Μῆλον, Ταάνα- 
γραν, “Δοκρίδα. δαί. 

4) “ακεδαιμόνιοι Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνι ἀποικίζου- 
σιν, οὐ μέντοι καλῶς γε. δβ΄. γ΄. 

δ) “4ημοσϑένους τοῦ ᾿4ϑηναίου πρῶτον μὲν ἕς “Μευκά- 
δα, ἔπειτα ἐς Αἰτωλοὺς στρατεία καὶ ἐνταῦϑα ἧσσα. 
᾿ ον νη. 

. 6) ὍΝΗ περὺ Σικελίαν ᾿ἀϑηναίων ἐς Δοχρίδα πλοῦς. 
ϑ΄ 

7) «Αἰτωλοὶ μετὸ ““ακεδαιμονίων. Εὐρυλόχου ἡγουμένου 
διὰ “Ἰοκρῶν τῶν ᾿Οζολῶν ἐπὶ Ναύπακτον μάτην 
στρατεύουσι. α΄ --- οβ΄. 

Β. Χειμών. ογ΄ --- οις΄. 



Ἁ. 

ο0ῳ ΘΟΥΚΥΖΩ͂. ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 4]ΆΘΕΣΙΣ:. 

1) Τῶν ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿ἡϑηναίων ἐπ᾽ Ἴνησσαν καὶ ἐς 
τὴν “οκρίδα στρατεία. ογ΄. 

9) Ζήλου κάϑαρσις. οδ΄. 
( Παρέκβασις σπερὶ τῶν πάλαι Δηλίων, ὧν μάρτυς 
Ὅμηρος ἐν τοῖς ὕμνοις.) 

5) ᾿Ἱμπρακιωτῶν χαὶ Εὐρυλόχου ἐπὶ "ήργος τὸ Ἄἄμφι- 
λοχικὸν στρατεία καὶ μεγάλαι παρ᾽ “Ολπαις καὶ Ἶδὸο- 
μένῃ ἜΜΡΕ, οε΄ --- ριδ΄. 

4) Τὰ περὶ Σικελίαν. Πυϑοδώρου ἄφιξις. Αἴτνης δεῦ- 
μα. ριξ΄ ρις΄. 



ΙΥ. Τέταρτον ἔτος τοῦ πολέμου. --- Κεφ. χε, 

ΔΑ, Θέρος. --- τή. 

(1. Τρίτη ἐςβολὴ Πελοποννησίων ἐς τὴν ᾿Δἀττικήν.) 

168. α΄. ΓΑ Δ᾽ ἘΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΟΥ͂ ΘΕΡΟΥΣΌ,. πή. 

; ἐστράτευσαν ἐς τὴν ᾿Ζττικήν᾽ ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν “4ρχίδα- 

5 

169. 

1 

Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἅμα τῷ σίτῳ ἀκμάξοντι 

μος ὁ Ζευξιδάμου, «Ἱακεδαιμονίων βασιλεύς" καὺ ἐγκα- 
ϑεξόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν" καὶ προρβολαὶ, ὥςπερ εἰώ-- 
ϑεσαν, ἐγίγνοντο τῶν ᾿4ϑηναίων ἱππέων, ὅπη παρείκοι, 

καὶ τὸν πλεῖστον ὕμιλον τῶν ψιλῶν εἶργον τὸ μὴ, προ- 
εξιόντας τῶν ὅπλων, τὰ ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν. 
ο, ἐμμείναντες δὲ χρόνον οὗ εἶχον τὰ σιτία, ἀνεχώρησαν, 
καὶ διελύϑησαν κατὰ πόλεις. 

ε΄. 8. Ἐς τὴν ᾿Δττικήν ἀντὶ τοῦ κατὰ τῆς ̓ Αττικῆς. (1. 4ὐγ. ) 
-- 4. Ξχκαβηδόκανοι! ἐνδιατρίβοντες, οὐχ ἁπλῶς πορείαν ποιού- 
μενοι, ἀλλ᾽ ἐμβραδύνοντες, διὰ τὸν σῖτον. -- 5. Τὴν γὴν] τῶν 
᾿ἡϑηναίων. (1. 40γ.) -- 6. “Ὅπη παρείκοι] ὅπου ἐνεδέχετο καὶ ἐνε- 
χώρει. -- 7. Τῶν. ψιλῶν) τῶν «“Ἰακεδαιμονίων. (λ. .«410γ.) -- Τὸ 
μὴ προεξιόντας τοι “κακουργεῖν ] λείπει ἡ διά, ἵνα ἡ διὰ τὸ μὴ 
προεξιόντας τῶν ὅπλων λῃστεύειν. -- 8. “Κακουργεῖν] λῃστεύειν. 
(λ, “4ὐγ.) --- 9. Οὗ εἶχον τὰ σιτία] ἀντὶ τοῦ ἕως οὗ εἶχον τρο- 
φήν. (λ. 40γ.) 

ΟΑ». 1. Ἡγεῖτο. ῬΑ]. ἡἥγητο. Τὸ μή. ῬΥτο τό ῬΑ]. Ὦ, τῷ, 
“Ὅπη. τ. ΟἾγ. ὅποι. Αἱ νἱά, αιιοά. ἴπ Οδ55. 6 τό πιδϑη. τϑο. 

Ὁϊο ΟΗ͂Ν ΧΙΙ, 86. οἱ Αὐτίδη., ἔδοίπιηι γαῖ, οπιϊβϑιιπι 8 ΠΊ 6 δ 
ἀο χσαο ἀϊοίιηι Ἶ 1: Ρ. 869, μὰ τὸ ΟΥ. Ἢ ἸλΑΥΡ,. τὴ μή. ἊἋ 

ιι8. δεὰ τὸ Αὐ νι αἱϊ 

ει ἌΝ Ὃ. παφήκεε, ὅ 8. στ. 5. 542. λιν 8. 
Προεξιόντας. ῬΑ]. 10. αι. Β. 

Εἶργον. ΒΟΚΚοΥιβ, ἀξ βοῖοὲ, Ὦ, Εἰ, Αἰ. ΕἸου. Βαβ. προφεξιόν- 
εἶργον. ΟΥ. ἀ6. Ατί, οχὶϊ, δρ. τας. Π εἶπας Τιιβ. ἰθπιθσο σουσὶ τ 
Ῥλιιο, Ρ. 152, ϑ6θὰαὶ ὁπλιτῶν ρχο ὅπλων. 

ἔτ. ἁ. 

πρὸ Χρ. 
πυπή. 
ἐβδό- 
μου μη- 
νός ζ. 



9208) “ ΘΟΥ ΣΙ ΨΖΙ ΟΡ ΞΨΙΙΓ ΡΟ ΦΈΡΕΙ, 

(3. “έσβου ἀπόστασις. β΄ -- ς΄. ᾿Αϑηναίοις μηνυϑεῖσα πρὸ και- 
ροῦ γίγνεται.) 

β΄. Μετὰ δὲ τὴν ἐςβολὴν τῶν Πελοποννησίων εὐθὺς 
“έσβος, πλὴν Μηθύμνης, ἀπέστη ἀπ᾽ ᾿αἀϑηναίων, βου- 
ληϑέντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ πολέμου, (ἀλλ᾽ οἵ “ακεδαι- 
μόνιοι οὐ προφεδέξαντο.) ἀναγκασϑέντες δὲ καὶ ταύτην 
τὴν ἀπόστασιν πρότερον ἢ διδνοοῦντο ποιήσασϑαι. 5. 
τῶν τε γὰρ λιμένων τὴν χῶσιν, καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν, 
καὶ νεῶν ποίησιν ἐπέμενον τελεσϑῆναι, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ 
Πόντου ἔδει ἀφικέσϑαι, τοξότας τε, καὶ σῖτον, καὶ ἃ 

μεταπεμπόμενοι ἦσαν. 8. Τενέδιοι γὰρ ὄντες αὐτοῖς διά- 
φοροι, χαὶ «Μηϑυμναῖοι, καὶ αὐτῶν Μυτιληναίων ἰδίᾳ 

β΄. 3. ἘἘ Ζέσβος --- βουληϑέντες] σημείωσαι τὴν σύνταξιν. 
(Κασσ. 4ὐγ.) -- 8. Πρὸ τοῦ πολέμου] τοῦ Πελοποννησιακοῦ. --- 
4, Οὐ προςεδέξαντο] ἵνα μὴ λύσωσι τὰς τριακοντούτεις σπονδάς. -- 
᾿Αναγκασϑέντες δὲ) διὰ τοῦτο ἡναγκάσϑησαν ἀποστῆναι, διὰ τὸ 
διαβληϑῆναι. - Καὶ ταύτην] οὐχ ὡς καὶ ἄλλην αὐτῶν πεποιημέ- 
γωὼν ἀπόστασιν" ἀλλὰ τὸ ταύτην ἐν ἴσῳ τέϑεικε [τῷ] ἐν τῷ τότϑ 
χφόνῳ. -- 5. Πρότερον ἢ διενοοῦντο] πρὶν «εὐτρεπισϑῆναι.. (ὦ; “4υγ.) 
ἐπιφέρει διὰ τί ἀναγκασϑέντες" ησαν γὰρ ἐκ πολλοῦ βουλόμενοι 
ἀποστῆναι. ἀλλὰ νῦν μήπω εὐτρεπισϑέντες ἀπέστησαν. --- 6. Τῶν 
τὲ γὰρ λιμένων τὴν χώσιν] οἱ ̓ προρδεχόμενοι πολεμίους κατὰ δά- 
λασσαν ἰσχυροτέρους αὐτῶν χῶμα ἔχουν ἐπὶ τοῖς Ἐὰ τ τῶν λι- 
μένων. ὅπως δυφείςπλωται τοῖς “πολεμίοις εἶεν. --- ὃ, Καὶ ἃ μετα- 
πεμπόμενοι ἦσαν) καὶ ἃ μετεπέμποντο. (λ. οὐῤ)ηὴν - 9. “ἑυτοὶῖς] 
τοῖς Μιτυληναίοις. (λ. 40γ.) --- ἘἘ 10. Μυτιληναίων] 

Τριφεξάδελφε, χρυσὲ μου, καλλιγράφε, 
᾿ἀντίστροφον ποίησον εἰςγραφῆς τύπον 

Τὸν μὺυ τε καὶ τι; καὶ Ἵ φυγεῖς Ν ἄρα ψόγον. 
ἱ Τὰς δ᾽ αὖ μύτεις ἱ νόησον υ ψιλὸν φέρειν. 

(Παλ.) 

Ολν. ΤΙ, ᾿4π᾿ ᾿“ϑηναίων. 84- τὴν ψρρ ἀρνὶ ἴῃ πα, δα Γιοηδ'. 
ἰδ πλι]ὶ ΠΟΥ τπθαΐαθ διιοίουϊ- Ραββί, 5. στέρεσθαι οοηϊϊοῖν καὶ 

, ἴα115, ὦ. Ἐς Ὅδμι, τ. Ὁ). Ἐ,. Αγ. ἄλλα ἅ- 
ΟἸγ., πο 5011 111]. αιὶ 1, 1..}Ὁ: 
494. ᾿γηδπιουαιὶ διιηΐ, ἀπὸ 49ην.» 
βίδα ἐπι δαάθπι Ἰοοιίονιδ Ι, 114. 

. Καὶ πρό. Πρό 5. ν. εδἀ, τπδη. 

«Καὶ ταύτην. Ἦϊδοο καί, ποι, τὲ 
Β ΘΚ, βουλῖῦ, 1Ππ|4, αιιοα δαΐθ 
στρύ οϑεῖ, ΟἹ. Οτ. 
Ἢ. Ο585. ἧ. 
2. Χώῶσιν. Εἰ, Νἱηα. ϑέσιν. 
Καὶ ἅ. δι. καὶ ἅμα. Ου8- 

8. Τενέδιοι γάρ. Ατ. ΟἸγ, Πδη. 
Τενέδιοι δέ. ΑἹ να, ποῖ, 1) 81: 
Ἰηδιιρον Τενέδιον. 

ΜΜηϑυμναῖοι. Βιο5. ηϑυ- 
μναίων οἱ, (Ο. ῆηϑυμναιον διι- 
οἴοχτο Ο δὶ]... δὲ ἴὴ ππᾶγρ. ἤήἼη- 
ϑυμναῖοι πιδι. γθο. ηϑυμναίων 
"οἱ οἴΐϊαπι ἴ α55. {1556 ντα θέ: 
8} νὰ βδιηΐ ΠΡ 1114 16. 

ΥΘΥΞ118. 
Μυτιληναίων. ,γ01ἴὰ οὐ ΤἸιοχ 
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ἄνδρες κατὰ στάσιν, πρόξενοι ᾿Δϑηναίων, μηνυταὶ γί- 

γνονταὶ τοῖς ᾿άἀϑηναίοις ὅτι ξυνοικίξουσί τε τὴν “έσβον 
ἐς τὴν Μυτιλήνην βίᾳ, καὶ τὴν παρασχευὴν ἅπασαν 
μετὰ “ακεδαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ξυγγενῶν ὄντων ἐπὶ 
ἀποστάσει ἐπείγονται, καὶ εἰ μή τις προκαταλήψεται ἤδη, 
στερήσεσϑαι αὐτοὺς “έσβου. 

ὠἀβϑηναῖοι ναυτικὸν πέμψαντες Πῆυτιληναίοις ἐν ᾿ἡπόλλωνος Πα- 
λόεντος ἑορτῇ ἔξω ἐπιπεσεῖν μάτην ἐλπίζουσιν) 

γ. Οἱ δ᾽ ᾿“ϑηναῖον (ἦσαν γὰρ τεταλαιπωρημένοι 
ὑπὸ τε τῆς νύσου καὶ τοῦ πολέμου ἄρτι καϑισταμένου 

1. Πηηνυταὶ γίγνονται] τὸ μηνυταὶ γίγνονται τῷ κατὰ στάσιν 
συντακτέον.. ἵνα ἢ τοιοῦτον στασιασάντων (δηλονότι πρὸς ἀλλή- 
λους) τῶν πολιτῶν, μία στάσις ἐμή ἤνυσεν αὐτῶν τὴν ἀπόστασιν 
τοῖς ᾿Αϑηναίοις. (λ. Κασσ. ) - 2. Ξυνοικίξζουσί --- ἐς τὴν Δητυλή- 
νην βίᾳ ἄκοντας τοὺς “εσβίους ἀναγκάξουσιν εἰς τὴν Πηιτυλήνην 
οἰκῆσαι. (1. Κασσ. 4ὑγ. ) ἐβούλοντο γὰρ ἐκ μιᾶς πόλεως ὁρμώμενοι 
πολεμεῖν. (Κασσ. 4ὺγ. )- 8. Καὶ τὴν παρασκευὴν - καὶ παρα- 
σκευάξονται μετὰ ἐπείξεως ὥςτε ἀποστῆναι; συλλαμβανόντων. αὐ- 
τοῖς “ακεδαιμονίών καὶ Βοιωτῶν. τὸ δὲ συγγενῶν ὄντων ἐπὶ μό- 
φους τοὺς Βοιωτοὺς ἐνεκτέον" οὗτοι γὰρ κατὰ τὸ Αἰολικὸν συγγε- 
γνεῖς τῶν “εσβίων. (1. Κασσ.) --- 4. ἘΞ Λακεδαιμονίων) δεῖ “ὑπο- 
στίξαι εἰς τὸ “ακεδαιμονίων, ξξῆς δὲ Βοιωτῶν ξυγγενῶν ὄντων 
ἀναγνωστέον. «Αἰολέων γὰρ ἄποικοι “έσβιοι, 4ἰολεῖς δὲ καὶ Βοιω- 
τοί" οἱ δὲ Μακεδαιμόνιοι Ζωριεῖς. (Κασασ. Α4ὖγ.) --- 6. Αὐτοῦς] 
τοὺς ᾿Αϑηναίους. (1. Κασσ. 40γ.) 

Μυτιλήνην Ναϊ. ΤΕ. ῬΑΙ]., 41 515 πηι, «αππι Πᾶθο νεῦρα δρίϊι5 
ἰαπίι ΟῚ ΡΊ164116. Βαμὰς τη τὸν 
ψ Ια ΠΕ, 22, οἱ 85: συῖσο [εἰ 
Ἠδδοκ.] Μιτυληναίων εὐ Μῆηιτυ- 
λήνην.““ ΒΕΚΚ. Ουϊοαβοιιηι 
Πλΐ νίθυθβ οἷ ΟΥἶθο ΠΟΠΊΪ- 
χι15, 4τι80 ΤΥΔΟαΙΓΠΥ, 4τια ΠΟ 11- 
βρίσγοπε, ρυύδθθιιθία Βγθάον, 84 
ὁ. 10. τοιγσδοίδη θα δύϑηΐ 4186 1. 
2. Ῥ. 442. Ξογρία βδαηΐ, δὲ να]- 
δαῖδηι δουρί υγᾶπιὶ Ροϑῖθα 1.}01-- 
4116 ἰαοῖϊα σΟΥΥσθηλι5. Νοβαιι. 
1ῃ γα Μιτυλίνην, Θχαγαδῖ, 

Κατὰ στάσιν. 1. διὼ στ... 6Χ 
Ἰπίουρυ, Μίγριιϊα διιῖθηι να]ρῸ 
(οὲ δρᾶ Ἠδδοὶι..) δυΐϊθ κατά 16- 
δῖταγ, αιδηι οπὶ ἈΚ βίθπηακ, οἵ 
ΒεΚΚ. ροβὲ στάσιν ἰγαπδροβιιῖ- 

7 πονῶν 1 Ἄν 114, 

86 μηνυταὶ γίγνονται οὐ} 5080]. 
τοογδμίασ, ΟἹ, Τηα. ἴῃ στάσις. 

Τίς οπὶ. ΟΥ. 

Ἤδη εᾷἃ πᾶς δῃπποϊα ΟΠ ΘΗ; 
ΔῊ δή 5Ξθαμμθη5 στερήσεσϑαι το- 
Τουθη τι 510, αἸδριυ ταί, 

Στερήσεσϑαι. ΑΥ. Ώδη. 
ρεσϑιαι. 

Αὐτούῦς. Ε. αὐτή (αὐτῇς 3) εἱ 
81. πϊᾶπ. αὐτούς. 

, 
στὲ- 

Οκ». 1Π. Τεταλαιπωρημένοι. 
Αὐ. Οπν, ΠΏ δη. πῖαρ. ϑίθρ ἢ, προ- 
τεταλ., αιιοά 5ἱ ἴῃ 81115 ΠΡΌΥῚ5 65- 
561, Ῥυοθησὶ ροββθῖ, πιο 1τοΥς- 
ῬοΪ]ιουῖθιιϑ ἀοθροίαγ. 
“Ὑπό τε. Τέ οτι. ΟἾσ, 
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καὶ ἀκμάξοντος) μέγα μὲν ἔργον ἡγοῦντο εἶναι Δέσβον 
προςπολεμώσασϑαι, ναυτικὸν ἔχουσαν καὶ δύναμιν ἀκέ- 
ρθαιον, καὶ οὐχ ἀπεδέχοντο πρῶτον τὰς κατηγορίας, 
μεῖξον μέρος νέμοντες τῷ μὴ βούλεσθαι ἀληϑῆ εἶναι" 
ἐπειδὴ μέντοι καὶ πέμψαντες πρέσβεις οὐκ ἔπειϑον τοὺς 
“Μυτιληναίους τήν τε ξυνοίχισιν καὶ τὴν παρασκευὴν 
διαλύειν, δείσαντες προκαταλαβεῖν ἐβούλοντο. 9. καὶ 

πέμπουσιν ἐξαπιναίως τεσσαράκοντα ναῦς, αὲ ἔτυχον 
περὶ Πελοπόννησον παρεσκευασμέναι πλεῖν" Κλεϊππίδης 
δὲ ὁ Δεινίου, τρίτος αὐτὸς, ἐστρατήγει. 8. ἐςηγγέλϑη 
γὰρ αὐτοῖς ὡς εἴη ᾿άἀπόλλωνος Μαλόεντος ἔξω τῆς πύ- 
λεῶς ἑορτὴ, ἐν ἣ πανδημεὶ Μυτιληναῖοι ἑορτάξουσι, καὶ 
ἐλπίδα εἶναι ἐπειχϑέντας ἐπιπεσεῖν ἄφνω" καὶ ἣν μὲν 

γ΄. 1. Μέγα μὲν ἔργον] δυςχέρειαν. (λ. Κασσ. 40γ.) -- 9. 
ἸΠροςπολεμώσασϑαι] ἀντὶ τοῦ πρὸς τοῖς οὖσι πολεμίοις, τοῖς Πε- 
λοποννησίοις δηλονότι, καὶ αὐτὴν πολεμίαν ποιῆσαι. --- ἀκέραιον] 
ἀξήμιον. (λ. 4ὖγ.) --- 6. Τήν τε ξυνοίκησιν) τῆς Λέσβου εἰς τὴν 
Ἀ Μιτυλήνην ἢ (1λ. Κασσ. 4ὖγ.) --- 18. Καὶ ἣν μὲν ---Ἴ τὸ σχῆμα κα- 
λεῖται ἀνανταπόδοτον. “Ομῆρος" ᾿4λλ᾽ εἰ μὲν δώσουσι γέρας [μεγά- 
ϑύυμοι ᾽Αχαιοὶ ἔάρσαντες. ( Κασσ. 4γ.}} [ὁ νοῦς οὕτω" καὶ εἰ μὲν 
κατορθωθῇ τὸ ἐλπιξόμενον, καὶ τῇ πείρᾳ αὐτῇ καταλάβωσιν αὖ- 
τοὺς ἔξω, καλῶς ἂν ἔσται τοῖς ᾿Αϑηναίοις τὰ πράγματα. (λ. Κασσ.}}] 

8101 πηδηϊοταίιτγ, ἢ. ὙΥΑ 88. 
Μοβχι. Κλεϊπίδης. 

8. ̓ Εςηγγέλϑη. ΟΥ. ἐπήγγ. 
Αὐτοῖς οὐ, Ε᾿. 

᾿Δπεδέχοντο. Τ. ἀποδέχοντο. 
Πρῶτον. Νυϊρο (εὲ Ηδδοκ.) 

τὸ πρ., 588 τό οη. Ο4585. Αἰήσ, 
ῬΑ]. 1ἰ. ναι. Η. Βορ. (6.) ΒΕΚΚ. 
διαιπι Και. τῆς ρῖοὸ τάς. 

Νέμοντες. 1. μένοντες. Ἐ,, νο- 
μίξοντες. 

ἸΞυνοίκισιν. δυϊσο (Ηδδοῖκ. δὲ 
Β6ΚΚ.}) ξυνοίκησιν. ,7) Ἐογδιίαπ 
βου θοπάιϊιηι ξυνοίκεσιν, Ὡδηι 5ι1- 
Ῥγὰ [ςϑρ. 9. ὃ. 8.1 ἀϊοίιπι δϑὲ 
ξυνοικίζουσι τὴν “έσβον ἐς τὴν 
Μυτιλήνην βίᾳ.“ ΑἘΜ. ΡΟΒΈ. 
Τα ἰρίιανῦ αλλ ΘΧ ΒΡ θδηΐ ῬᾺ]. 
Π. Ἐ. πϊ., Τεοίροῦθ μοὶ ἀμ 1ϊα- 
νἱϊαιι5. 8114: γγθφιογεαξίοτιθπι 
ἐλίαπει εἰυϊεαεῖς δα οοέογα τγισιεέα. 

Καὶ τήν. Τήν 5. ν. 8]. τχδι.. Εἰ, 
9, ᾿Ἐξαπιναίως. Βερ. (6.) 

ἐξαπηναίως. 
Κλεϊππίδης. ,. Κλεινιππίδης 

Ὀϊοάοχο 814. ο. [ΧΠΠ4,.55.1] Υἱχ 

ηαλύεντος. «ΟΝ Οσ6πὶ οἰπὶ αιι- 

ῬΊΙοΙ Ὁ βουρθηᾶδηι οχὶϑιϊηιδὲ 
ΒουκοΙβ. Νδηι Π͵αλλόεις ἀρπα 
Ηδβγοι. ᾿ἀπύλλωνος ἐπίϑετον ἢ 
ἐπώνυμον, εἱ αλλύεις ᾿4πόλ- 
λων ἴι ορἐἱπνῖβ ϑέθρῃ, Βυ 2. οαα," ἢ 
ΗΠ 8. Αρια δίθρῃ. γα. ἔϑθα 
βουϊρίαγα ΠΟῊ 58:15 σουΐϑ, δἱ μο- 
πλθ. οἷ ΝΙαΙθα ΡΥοῃηοπίουϊο 
(-ς. 4.) φομδθύεσα νϊἤδίιγ, Ααα, 
ὃ, 4. 
ἯΙ. Ὅτ, τῇ, 
Ἐλπίδα. ΟΥ. ἐλπίδας. 
Ἐϊναι οὐχ. ΡᾺ]. διδιϊμι Ὠ. ἐπι- 

χϑέντας. 
Καὶ ἣν μὲν ξυμβῆ. «οὔτ ρῥΙεπα 

δὶς ογαῖϊῖο, ροβὶ ἡ πεῖρα 5ιιρρ]ο- 
τὶ ἀθθοὶ καλῶς ἂν εἴη, αὐ πιο- 
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ξυμβῇ ἡ πεῖρα, ---- εἰ δὲ μὴ, ΜΜυτιληναίοις εἰπεῖν ναῦς τε 
παραδοῦναι, καὶ τείχη καθελεῖν" μὴ πειϑομένων δὲ, πο- 

λεμεῖν. 4. καὶ αἵ μὲν νῆες ὥχοντο. τὰς δὲ τῶν Μυτι- 
ληναίων δέκα τριήρεις, αἱ ἔτυχον βοηϑοὶ παρὰ σφᾶς 
κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν παροῦσαι, κατέσχον οἱ ᾿Αϑηναῖοι, 
καὶ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν ἐς φυλακὴν ἐποιήσαντο. 5. 
τοῖς δὲ Μυτιληναίοις ἀνὴρ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν διαβὰς ἐς 
Εὔβοιαν, καὶ πεζῇ ἐπὶ Γεραιστὸν ἐλθὼν, ὁλκάδος ἀνα- 

γομένης ἐπιτυχῶν, πλῷ χρησάμενος, καὶ τριταῖος ἐκ τῶν 
3 ᾿Ξ ᾿ ΄ 7 ͵ 3 ͵ " ἀν 
““ϑηνῶν ἐς ῆυτιλήνην ἀφικόμενος, ἀγγέλλει τὸν ἐπί- 

πλουν. 6. οἵ δὲ οὔτε ἐς τὸν αλόεντα ἐξῆλθον, τά τε 

ἄλλα τῶν τειχῶν καὶ λιμένων περὶ τὰ ἡμιυτέλεστα φθρα- 

ξάμενοι ἐφύλασσον. 

1: Ναῦς τε παραδοῦναι] τοῖς ᾿4ϑηναίοις. (1. Κασσ. 40ὺγ. ) -- 
8. Καὶ αἱ μὲν νῆες} τῶν ᾿“ϑηναίων δηλονότι. (λ. Κασσ. 40γ. ) -- 
4 Παρὰ σφᾶς] τοὺς ᾿ἡϑηναίους. (λ. Κασσ. 4υγ.) --- 5. Κατὰ τὸ 
ξυμμαχικόν) διὰ τὴν ξυμμαχίαν. (1. Κασσ. 4ὖγ.) --- ὃ. Ἐπὶ ΓΕε- 
θαιστόν] Τεραιστὸς ἀκρωτήριον Εὐβοίας, ἔχον λιμένα. ἘΞΑ Πλῷ] 
ἀντὶ τοῦ εὐπλοίᾳ. (λ. Κασοσ.) --- Καὶ τριταῖος] δε ἡμερῶν τριῶν. 
(λ. Κασσ. 40γ.).--- 10. Τὸν ἐπίπλουν] τῶν ᾿Αϑηναίων. (λ. Κασσ. 
“4υγ.) 

πο [ΟὙϑρου] Οουηίῃ, 6 Ὁ]18]. 
[Ρ. 47.1 ν1ὰ. 86Π01], ἴῃ ΑΥ̓Ιδίορἢ. 
Τ]λοῦτον ν. 468. οἱ ϑῖαρῃ. Αῃ]ηῖι- 
δᾶνν. ἴῃ 1». ἀ6 ὨΪα]. ρ. 33." 
ἨΠ85. ὦ [ΟὙὐοϑου.) Οουλ τη. καὶ 
εἰ μὲν συμβῆ τιαᾶῖα εἴ πειϑομέ- 
φοις Ἰαριῖ. "ς ὙΥνΑΘ55, Εὲξ οιδηι 
ΟΡ Ἢ 5080]. Το. 1 ΤΩΊΘΥΡΥ. 
οἴ θ0Π0}, Αὐἱβίορῃ. (56 ἃ ποπ ΟΥ̓. 
πὶ ΒεΕΚΚ, 1γ861}}, ΨΕΥΙΙΠῚ ἀρυᾷ 
ΟΥ̓ΘΒΟΥ. πιιηῸ ἦν οἀϊτιηη δἴαιιθ 
οἴΐδηι πειϑομένοις ἴῃ πειϑομέ- 
ψῶν 6 110 Υ15 χηλ ἃ 651. Β6- 
ΒΡΙοἱῦ το οἰΐατη ῬΠοῖ, "ἡ Ρ. 227. 
(Ηογπι. ); 1 165. Ξυμβῇ ἡ πεῖ-- 
ρα" ἀντὶ τοῦ ἐπιτύχῃ " παρὰ Θου- 
πυδίδῃ. 

Τείχη. Μοξαιι, τεῖχος. 

Τὴ πειϑομένων --- πολεμεῖν. 
ῬΥΟΡΊΘΥ 510}}]} Θ᾽. τυ πιϊ τ ἃτ το 61 
νΕΥΡ}. καϑελεῖν οἱ πολεμεῖν οχχ, 
Ε. 

4, Τῶν υτιλ. Τῶν οτι. 1. 

Παρά. Βερ. περί, Τγθαιιθηι 
ΡΘΥπαιι  ]οπ6. 

Οἱ ᾽άϑην. Οἱ οὐ. τι. Ασ. Οἢγ. 
 δῃ, 

5. ᾿Αϑηνῶν. Οτ,. ᾿ΑΣἀϑηναίων. 
Τὴ Τῆρ5. Θχβηιρ]]. πι8]6 ροϑὺ ποσ 
γοσ. νΊΥσι]α οΟἸ]οσαία οϑβί. 

Γεραιστόν. Β. Γεραστόν. Αἕ 
26. 1 ΡΑΖ70, 

᾽᾿Ἐπιτυχών. Τα Τ) 8. ἴῃ πιδΥΡ., 
1 νΘΥΒΟΥ 56716 ἐπὶ τειχῶν. 
Πλῷ χρησάμενος. ..ϑιι1ἀα5 ἀ05- 

ατι6 διιοῖοτθ ὁ ὙΥΑ585. Ροσγριῖ 
ϑυ1ἀα5. τριτ. ἐκ τῶν ᾽4ὃ.. ἐς Μῖιτ. 
ἀφῖπται. 
᾿ϑηνῶν. Ο. ᾿4“ϑηναίων. 
6. Μαλόεντα. Ο. ΜΜἭαλέοντα. 

ΟΥ. έλλοντα, οἴ ἰὼ τηαγρ. ἤῆαλο. 
Καὶ λιμένων. αι. Η. Βι6ς. καὶ 

τῶν λιμ. 
Ἡμιτέλεστα. Ὁ). ἡμιτελέστατα, 

φιοά γε. τηδη. ΘἰΪαπὶ ἴῃ, Ραὶ]. 
ἱπνοχῖί, Μαγρ. ϑίθρῃ. ἡμιτέ- 
λευτα. 
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929. ΘΟΥΚΥΖΙΖΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Τ'. 

(Γίγνεται ἀνακωχὴ, ἐν ἡ ιυτιληναῖοι ἔς τε ᾿ϑήνας καὶ κρύφα. 
καὶ ἐς Πακεδαίμονα ἀποστέλλουσι πρέσβεις.) 

δ΄. Καὶ οἱ ᾿ἀϑηναῖοι οὐ πολὺ ὕστερον καταπλεύσαν- 
τες, ὡς ἑώρων, ἀπήγγειλαν μὲν οἵ στρατηγοὶ τὰ ἐπε- 
σταλμένα, οὐκ ἐξακουόντων δὲ τῶν Μυτιληναίων, ἐς 
πόλεμον καθίσταντο. 2. ἀπαράσκευοι δὲ οἵ “Μυτιληναῖοι 
καὶ ἐξαίφνης ἀναγκασϑέντες πολεμεῖν, ἔχπλουν μέν τινα. 
ἐποιήσαντο τῶν νεῶν ὡς ἐπὶ ναυμαχίᾳ ὀλίγον πρὸ τοῦ 
λιμένος" ἔπειτα καταδιωχϑέντες ὑπὸ τῶν ᾿Δττικῶν νεῶν, 
λόγους ἤδη προφέφερον τοῖς στρατηγοῖς, βουλόμενοι τὰς 

ναῦς τὸ παραυτίκα, εἰ δύναιντο, ὁμολογίᾳ τινὶ ἐπιεικεῖ 
ἀὠποπέμψασϑαι. 8. καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿Δϑηναίων ἀπε- 
δέξαντο, καὶ αὐτοὶ φοβούμενοι μὴ οὐχ ἵχανοὶ ὦσι “4έ- 
σβῳ πάσῃ πολεμεῖν. 4. καὶ ἀνακωχὴν ποιησάμενοι, πέμ- 

δι. 1 Καὶ ὋΣ ᾿Αϑηναϊοι] ἀντίπτωσις, ἀντὶ τοῦ τῶν ᾿λϑηναίων. 
“Ὅμηρος Οἱ δὲ δύο σκόπελοι, ὃ μὲν οὐρανὸν ἀμφὶς ἱπάνει. τ--α 
ἘΞ Χαταπλεύσαντες] ΖΣολοικοειδές" σχῆμα γὰρ ἀντίπτωσιν 

Αὐτὸ σὺ νόει. ὡς ἀντὶ πλευσάντων . - 
Πλεύσαντες λέγει. (Παλ. ) 

9, Ὡς ἑώρων] ὡς ἔγνωσαν ὅτι ἔμαϑον τὸν ἐπίπλουν καὶ προεφυ- 
λάξαντο οἱ 1 ἐτυληναῖοι. --- ᾿4πήγγειλαν μέν) τοῖς Πιτυληναίοις. 
(λ. 4ὐγ.) -- Τὰ ἐπεσταλμένο] τὰ προρταχϑέντα. - 9. ᾿Ομολογίῳ 
τινὶ ἐπιεικεῖ] συνθήκχῃ τινὶ φιλανθρώπῳ. ἔνιοι δὲ, ἐπιεικεῖ" εὐπρεπεῖ. 

᾿Εποιήσαντο. Β. ἐποιήσατο, ν 
5. ἃ Α]. τϑῃ.-: 

ακν. ἵν. Καὶ οἱ 4ϑηναῖοι --- 
οἱ στρατηγοί. Οτορου. Οοσ. ᾿. 88.; 
ἘΠῚ οἱ ὸὲ ᾿Αϑηναῖοι Ἰορίταγ. ΟΥ. 
καὶ οἱ ᾿Αϑηναίων οἱ. 

Πολύ ΟΑ55. Ατρ. Ο. Ἐ. Ῥα]. 
τι. Ἡ, Βδο. {(.} 16... σερος 
Οοτ. Ηδδοκ. Βακῖ. ρύὸ νι]ρ. 
πολλῷ, 4ποα Ρ6Υ 586 ποη ἀεῖθ- 
Τὶτι5. Θϑβί, 

᾿Επεσταλμένα. Ο. ἐπισταλ. 
Πόλεμον. Βιε5. (6.) τὸν πόλε- 

μον. 
ἜΣ ᾿ἀπαράσκευοι Θει Τ, “ααϊε 

ὄντες, αἱ ἀπαράσχευοι δ ἀναγκ. 
πολεμεῖν χϑἔθγθμάιιπι. ΙΝϑιη τιΐ 
ῃΐος ἀπαράσπενοι καὶ ἐξαίφνης, 
11 18, 2. ἀ6 ϑαδαάβθιν τὸ ϑᾶσσον 
καὶ ἀπαράσκενος. Αἀὰ. δὰ Χεη. 
ἌΜΔΡ. ΙΝ, 7. 23. 

Καὶ ἐξαίφνης. 
ΟἸγ. δι. 

Καί οπι. Ατ.: 

ἹΝαυμαχίᾳ. Ψιμπα, ΜΙ ο5αιι. (ΠοΠ, 
χιοα ΒοκΚκ. γαῖ, Β85.) πὶ. ναὺ- 
μαχίαν. ΑΕ. δάποῦ. δα [, 48. Ε. 

ναυμαχίας, ἃ 5. ἂς 4]. πιδη. 

Καταδιωχϑέντες. Οδ55, 
διωχϑ.. 
“πὸ τῶν ᾽4ττ. αι. ὑπὸ τῶν 

ἀπὸ τῶν ΄ἅττ. 
Ὁμολογίᾳ. Μοκαιι.. ὁμιλίᾳ. 
Ἐπιεικεῖ. Ο. ἐπιεικῆ. 
8. Μὴ οὐχ --- ποιησάμενοι ο} 

νοσδ] ει] 511} 16 σα 6 η 118 ποιῇ- 
σάμενοι οἰ φοβούμενοι οπι. Π) 8ῃ- 

σε 8]. δἀάϊιιηι δ8- 
λοι: Ε. 

“Λέσβῳ πάσῃ. ἘἙ. πάσῃ “έσβῳ. 

καὶ 

Π181], 

10 
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ἐς τὰς ᾿ἀϑήνας οἵ Μυτιληναῖοι τῶν τε διαβαλ- πουσιν 

λόντων ἕνα, ᾧ μετέμελεν ἤδη, καὶ ἄλλους, εἴ πως πεί- 
᾿ “ ἊΣ -" ς -»" 2φν" ΄ 

δειαν τὰς ναῦς ἀπελθεῖν, ὡς σφῶν οὐδὲν νεῶωτεριουν- 

των. 5. ἐν τούτῳ δὲ ἀποστέλλουσι καὶ ἐς τὴν “ακπε- 
5. δαίμονα πρέσβεις τριήρει, λαϑόντες τὸ τῶν ᾿4ϑηναίων 

10 

471: 

15 

ναυτικὸν, οἱ ὥρμουν ἐν τῇ ΜΜαλέᾳ, πρὸς βορέαν τῆς 
πόλεως" οὐ γὰρ ἐπίστευον τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων προ- 
χωρήσειν. 6. χαὶ οἵ μὲν, ἐς τὴν “ακεδαίμονα ταλαι- 
πώρως διὰ τοῦ πελάγους κομισϑέντες, αὐτοῖς ἔπρασσον 
ὅπως τις βοήϑεια ἥξει. 

(Ἐς πόλεμον καϑίστανται Πηυτιληναῖοι καὶ ᾿Αϑηναῖοι. Ἰάχη. 
ΖΙευτέρα πρεσβεία Μυτιληναίων ἐς “ακεδαίμονα.), 

ἕ. Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν πρέσβεις ὡς οὐδὲν ἦλθον 
πράξαντες, ἐς πόλεμον χαϑίσταντο οἱ Μυτιληναῖοι καὶ 
ἡ ἄλλη Λέσβος, πλὴν Μηϑύμνης" οὗτοι δὲ τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις ἐβεβοηϑήκεσαν, καὶ Ἴμβριοι, καὶ Δήμνιοι, καὶ 
τῶν ἄλλων ὀλίγοι τινὲς ξυμμάχων. 

ΕΙ 

ο. καὶ ἔξοδον μέν 

8. ᾿ἀπελϑεῖν] τῆς Πηιτυλήνης δηλονότι. (1. “40γ.) --- 6. Ἐν τῇ 
Μαλέα Μαλέα ἀκρωτήριον “έσβου. --- 7. ἘῈ Τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων] τοῖς πράγμασι δηλονότι, ἅπερ ἤλπιξον ἀπὸ τῶν ᾿4ἀϑηναίων 
λήψεσϑαι. ( Κασασ.) 

ε΄. 18. Καὶ ἡ ἄλλη Δέσβος] καϑίστατο εἰς μάχην δηλονότι. (1. 
Κασσ. 40ὑγ.} 

4, Ζιαβαλλόντων. ῬοΞεὲ Βος 
νϑύριν σφᾶς δἀάιῦ 1. Ε', ΑΥ- 
ΟἸιγ. Πδη. οὶ. Ψιηα,, οχ 1ηἴ. [1 
(α55. ἰάθη π18}. Υεο, 1η τηδΥ. 
βουρί, Ῥγὸ 1ρ50 διαβαλλ. ΒιοΙεἸς. 
διαβαλόντων σοη)θοῖτ. Οὐο ποὴ 
ΟΡτι5 6556. 1. Ῥ». 1592, ν]ά 15. 

ἹΜετέμελεν. Η. Ὠ. 1. Ἐ'. μετέ- 
μελλεν. πιὸ ἔογίβϑϑοῖβ Υ65086- 
χὶξ διιοΐου Τιθχοὶ 1ῃ ΜΙ οηἔδιισ, 
ΒΊΡ]. (ο151].».483. [ΒοΚ]ς, Δηθοαα, 
Ῥ. 107. Μετγαμελεῖν [1]. μεταμέ- 
λειν ἀντὶ τοῦ μετανοεῖν. Θου- 
κυδ. τρίτῳ. [ μεταμέλεια. Ουοά 
Ἰρβῖιπι μαΡρ88 ο, 37.1.5. ΠΕ. 

Ἴλλλους (ἰᾶ55. 6Χ Θηιθμα, τθο. 
Ῥτο ἄλλως. 

5. Τὴν Δαπ. Τήν οἵη, (. Πϊο, 
ὨΟῚ, τὸῦ ΒΕΙΚ. βουίθίς. ἸΏΤΘΥΤΙΙ5. 

“Λαϑόντες --- αλέᾳφ. Αἴετξ 
Τιοσᾶρ. Ρ. 72. 

“Μαλέᾳ. Νὶπᾶ. ηαλέῳ. Β. Μ7ε- 
λέᾳ. Δα νἱα. 1. 9. ». 444. 

Προχωρήσειν. στ. Ε΄. προφχώρ. 
ἽΜΠἾγα Ν 4116: Νίοσι οπιῖτ “θην ἀα- 
ὑενατιε 15.) φάθ αὖ “Τεδογείοτ δὲς 
ὑιι5 οἤογοδαπειν. ϑεᾷ νἱάθειτ 
1116 βϑι θη ἐἶϑὴν ΟΥ̓ΔΘΟΟΥΤΙΠΊ (τα 
ὩοῚ ᾿π 6] Πρ Υθῖ, δὐθὶγαῖτι 5110 
Ἰσοιῖιαι σομδι{{πι||556.. ΟἿ᾽, αἀ ποῦ, 

Ολν. Υ. ᾿4Αϑηνῶώῶν. Ε΄. 48η- 
ναίων. Ῥοϑὶ πρέσβεις ἀπ ειαι 8η- 
ἰο Ηδαοῖκ. πὰ]6 οομπὰ οΟἸ]οΟᾶ- 

Ὀδίτ, 



9οΙ4 ΘΟΥΚΥΖΊΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΆΦΗΣ Τ. 

τινα πανδημεὶ ἐποιήσαντο οἵ Μυτιληναῖοι ἐπὶ τὸ τῶν 
᾿Αϑηναίων στρατόπεδον, χαὶ μάχη ἐγένετο, ἐν ἣ οὐκ 
ἔλασσον ἔχοντες οἱ Μυτιληναῖοι οὔτε ἐπηυλίδαντο, οὔτε 

ἐπίστευσαν σφίσιν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἀνεχώρησαν. 8. ἔπειτα 
οἵ μὲν ἡσύχαζον, ἐκ Πελοποννήσου καὶ μετ᾽ ἄλλης πα- 
ρασχευῆς βουλόμενοι, εἰ προςγένοιτό τι, κινδυνεύειν. 

4. καὶ γὰρ αὐτοῖς Μελέας Πάκων ἀφικνεῖται καὶ ομαι- 
ὥνδας Θηβαῖος, οἱ προαπεστάλησαν μὲν τῆς ἀποστάσεως, 
φϑάσαι δὲ οὐ δυνάμενοι τὸν τῶν ᾿Αϑηναίων ἐπίπλουν, 
κρύφα μετὰ τὴν μάχην ὕστερον ἐςπλέουσι τριήρει, καὶ 
παρήνουν πέμπειν τριήρη ἄλλην καὶ πρέσβεις μεθ᾽ ξἕαυ- 
τῶν καὶ ἐχπέμπουσιν. 

1. Ἐπὶ τὸ τῶν ᾿᾿ϑηναίων στρατόπεδον] τὸ ὁρμοῦν ἐν τῇ Μα- 
λέᾳ. (1. Κασσ.) -- ϑὲ ᾿Επηυλίσαντο] ἐπαυλίσασϑαί ἔστι τὸ πλη- 
σίον τῶν πολεμίων νυπτὸς αὐλίσασϑαι, καϑυπερτερούντων αὐτῶν. 
- 4. ᾿ἀνεχώρησαν] εἰς τὴν πόλιν δηλονότι. (λ. 40γ.) --- 5. Ἐκ 
Πελοπ. --- βουλόμενοι, εἰ προςγένοιτό ΤῈΣ κινδυνεύει» τὸ ἑξῆς, 
βουλόμενοι, εἰ προςγένοιτό τι καὶ ἐκ Πελοποννήσου, μετ᾽ ἄλλης 
παρασχευὴς κινδυνεύειν. --- 7, Αὐτοῖς)] τοῖς Μιτυληναίοις. (1}. 
«Κασσ. «Α40γ.) ᾽ 

τυ 

ΓΑ ᾿Εποιήσαντο οἱ υτιλ. Ῥτο- 
Χίπια τἰϑαῖθ δὰ ἔγοντες οἱ Πῖυ- 
τιλ. ΟὉ τϑρθιϊειιηι ἍΜ ΣΙ. ΠΟΠΊΘΗ 
οι. Ἐ, 

Στρατόπεδον. Ὦ. στρατεύμα- 
τι, 564 πᾶ. δδᾶ. τηδη. στρατό- 

πεδον. 
᾿Επηυλίσαντο. Ἐ. Ῥα]. ἐπηυλή- 

σαντο. ΟΥ. ἐπιβλύσαντο, ΤηᾶΥξ. 

ἐπιβλίσαντο, οἵιπὶ Ὁ ΞΌΡΘΥ . Ε, 
ΕΧ ΟΟΥΥ. ἐπιηυλίσαντο. 

Σφίσιν οχι. Ἐ. 

8. Ἡσύχαζον. 
ἕξοντες. 

για. ἡσυχά- 

Προςγένοιτο. Ο. Ἐ. ΟΥ.1. προς- 
γίγνοιτο, 1). προςγίνοιτο. 

4 Καὶ γάρ. δες τἰ5αιι6 δὰ ἢ- 
ΠΘΠῚ Οᾶρ. ῬαγΘη μοϑῖβ πο Ϊβ οἷγ- 
οὐπιά θα Βοκκ., πδηὶ οἱ δὲ 49η- 
ναῖοι ο. 6. ἀνήαιιο γοξογαπειτ δὰ 
οἱ μὲν ἡσύχαξον Ξᾳρτα 5. 8. 

Μελέας. Ἐ. Ο. Παλέας. 

Ἑρμαιώνδας. Μοξχι. Ἕρμαι- 
ὥνδας. Ε. Ἕρμεωνδας. 

Προαπεστάλησαν. Β. προπε- 
στάλ. 

Καὶ παρήνουν. Απία Πᾶθο νοὺ- 
Ρδ οἵιπὶ ΒΕΈΚΚ. σοιππιαᾶ ΡΥῸ Ρὲ- 
οἷο ροβιιπλι18. 

Πέμπειν. ΕἸ. ἐκπέμπειν. 

Τριήρη ἄλλην. Ἐ'. ἄλλην τριήρη- 
“αυτῶν. Ῥα]. Καῖ. Η. αὑτῶν. 

10 
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(ἀιϑηναῖοι ἐπὶ Μυτιλήνῃ στρατοπεδεύονται καὶ ἐφορμοῦσιν.) 

ς΄. Οἱ δὲ ̓ 4ϑηναῖοι, πολὺ ἐπιῤῥωσϑέντες διὰ τὴν τῶν 
“Μυτιληναίων ἡσυχίαν, ξυμμάχους τε προφεκάλουν, οἱ 
πολὺ ϑᾶσσον παρῆσαν, δρῶντες οὐδὲν ἰσχυρὸν ἀπὸ τῶν 
“Δεσβίων, καὶ περιορμισάμενοι τὸ πρὸς νότον τῆς πόλεως, 

δ ἐτείχισαν στρατοπέδω δύο ἑἕκατέρωϑεν τῆς πόλεως, καὶ 

10 

τοὺς ἐφόρμους ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσιν ἐποιοῦντο. 
5, καὶ τῆς μὲν ϑαλάσσης εἶργον μὴ χρῆσϑανι τοὺς υτι- 
ληναίους" τῆς δὲ γῆς τῆς μὲν ἄλλης ἐκράτουν οἱ υ- 
τιληναῖοι καὶ οἵ ἄλλοι “έσβιοι, προςβεβοηϑηκότες ἤδη 
τὸ δὲ περὶ τὰ στρατύπεδα οὐ πολὺ κατεῖχον οἱ ᾽49η- 
ναῖοι, ναύσταϑμον δὲ μᾶλλον ἦν αὐτοῖς πλοίων καὶ ἀγο- 
ρᾶς ἡ Μαλέα. καὶ τὰ μὲν περὶ ἹΜυτιλήνην οὕτως ἐπο- 
λεμεῖτο. 

ΓΟ Πολὺ] πολὺ ἢ πρότερον. (λ. Κασο. 4ὑγ. ) -- 8. Οὐδὲν 
ἐσχυρόν] οὐδεμίαν ἰσχυρὰν βοήϑειαν. (λ. Κασσ. .40γ. ) -- 6. Τοὺς 
ἐφόρμους] τὰς ναυτικὰς ἐφόδους. (1. Κασσ. 4ὐγ. δ: Καὶ τῆς 
μὲν ϑιαλάσσης εἶργον μὴ χρῆσθαι] ἀντὶ τοῦ ὥςτε μὴ χφῆσϑαι. 
ἕνιοι δὲ τὴν μή. ἀπόφασιν περιττήν φασι. τὸ γὰρ “λεγόμενον τοιοῦ- 
τόν ἐστι, καὶ τὴς μὲν ϑαλάσσης εἶργον χρῆσϑαι τοὺς Μηιτυληναίους. 
ὥρμουν δὲ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσι τῶν Μιτυλη- 
ναίων, ὥςτε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἐκπλεῖν" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ μὴ 
χρῆσϑαι τῇ ἁαλάττῃ. -- 9. Προςβεβοηϑηκύτες] πρὸς βοήϑειαν 
δραμόντες. (λ. Κασσ. 4ὑγ.) - 10. Οὐ πολύ] μέρος γῆς δη- 
λονότι. (λ. Κασσ. 4υγ.) --- 11, Αὐτοῖς] τοῖς ᾿ἀϑηναίοις. (λ. Κασα. 

40γ.) 

»ϑαμα, Β, ν. εὐ τὰς ἐφορμήσεις Ολ».Ὁ 1. Οἱ δέ. Ζὲ οτι. 1) δι. 
Τα θυ ΡΥ θα τ. ο ὙΥΑδϑὲ 

Προςεχάλουν. ῬΥΪπιαπι 501]8-- 
βᾶπι Ο. 5. ν. Βαθοῖ, 588 θαῦ, πδῃ- 
Μοχ Ὁ. ϑᾶσσαν. 

Περιορμισάμενοι- (58. σ. ῬΑ]. 
1. ναι. Η. 6. περιορμησάμενοι, 
ἴῃ. Ο. ἰάθη Σ᾽ 8. ἢ. ΟΥ. πὲριο- 
ρισ. 

Τὸ πρός. Αὐτἰοιιπι σϑρϑυΐδιν 
ἴὰν αἰ ἀρ 6556 Ὑμδ}πΐ. ΟΥὮ, ποῖ, 

Τοὺς ἐφόρμους --- ἐποιοῦντο. 

2. Καὶ οἱ --- ᾿ἡϑηναῖοι ΟΡ 51- 
ΤΑΙ ΠΟΥ σα θη ῖα ποηῖπα ἤυτι-- 
ληναῖοι οἱ ᾿“ϑηναῖοι ομχι. 1)8π. 

Περί. Β. ἐπεί. 
ΝΝαύσταϑιμον -- Παλέα. (ὙΠοτα. 

ἹΜΜαρ., αὐὶ Ἰοροπάιϊπι πλοίων, 
Ὧοπ πλείων.“ ὙΝΑΘ5, Εὰ. ΝΙπα. 
ναύσταϑμος, ἴοτι. ΘΥγοτο ἐγρο- 
δι... δηλ ἴἴὰ π. 115 ΠΡοσ, Ο, 
δαποί, 

Τὰ μέν. Μέν 5. ν. Ὦ. 



ο6 ΘΟΥΚΥΖΊΔΟΥ ΠΥΓΓΡΖΦΉΗΣ ΤἿΤ. 

(8. Στρατεία ᾿Αϑηναίων ἐς τὴν Λακωνικὴν, ἐπ᾽ Οἰνιάδας καὶ ἧς 
“ευκάδα. ᾿Ασωπίου φόνος.) 

ζ΄. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ ϑέρους τούτου 
᾿Δϑηναῖοι καὶ ἐς Πελοπόννησον ναῦς ἀπέστειλαν τριά- 
κοντὰ χαὶ ᾿ἀσώπιον τὸν Φορμίωνος στρατηγὸν, κελευ- 
σάντων ᾿“καρνάνων τῶν Φορμίωνός τινα σφίσι πέμψαι 
ἢ υἱὸν ἢ ξυγγενῆ ἄρχονται. 2. καὶ παραπλέουσαι αἵ 
νῆες τῆς “ακωνικῆς. τὰ ἐπιϑαλάσσια χωρία ἐπόρϑησαν. .. 
8. ἔπειτα τὰς μὲν πλείους ἀποπέμπει τῶν νεῶν πάλιν 
μ 3 » ε' 69 Ἵ ᾽ ᾿ 2 Ἦ ΝΟΣ 3 -" 

ἐπ οἴχου ὁ ᾿“σώπιος, αὐτὸς δ᾽ ἔχων δώδεκα ἀφιχνεῖ- 

ται ἐς Ναύπαχτον. 4. καὶ ὕστερον ᾿ἀκαρνᾶνας ἀναστή- 
ὅας πανδημεὶ, στρατεύει ἐπ᾽ Οἰνιάδας" καὶ ταῖς τε ναυσὶ 
κατὰ τὸν ᾿Ζχελῷον ἔπλευσε, καὶ ὁ κατὰ γὴν στρατὸς 
ἐδήου τὴν χώραν. 5. ὡς δ᾽ οὐ προςεχώρουν, τὸν μὲν 

Ὧ 

πεζὸν ἀφίησιν, αὐτὸς δὲ πλεύσας ἐς Δευκάδα, καὶ ἀπό- 173. 

βασιν ἐς Ννήρικον ποιησάμενος, ἀναχωρῶν διαφϑείρεται 

ζ΄. 1. Τοῦ ϑέρους] ἐπὶ τοῦ ϑέρους. (λ. Κασσ. 40γ.) --- 9. Καὶ 
ἐς Πελοπόννησον) ἡ ἔς ἀντὶ τῆς περί. (1. Κασσ. 4ὐγ.) --- 6. Τὰ 
ἐπιϑαλάσσια ) ἡ ἐπί ἀντὶ τῆς παρά. (1. Κασσ. 4ὖγ.}) -- 8. Ἐπ᾿ 
οἴκου ἐπ᾽ ᾿ἀϑήνας. (λ. Κασσ. 40γ.} --- 9. ᾿ἀναστήσας] [μετοικί-- 
σας. (λ. Κασσ. 40ὑγ.}} ὃ. ἐγείρας καὶ κινήσας, οὐκ ἐκβαλών. --- 19, 
ἸΠροςξεχώρουν] προφήργοντο οἱ Οἰνιάδαι. (λ. Κασσ. 4ὖγ.}) --- 14. 
ἈΚ Νήρικον͵] καὶ “Ὅμηρος οἷδε ταύτην τὴν πόλιν, καὶ [τὸ  σημείω-- 
σαι, ὅτι τῆς Λευκάδος ἐστὶ μέρος. (40ὑγ.) --- ἀναχωρῶν ) ὑποστρέ- 
φων. (λ. Κασσ. 4υγ.) 

Ολρ. ΝΠ: Ἐς Πελοπόννησον. ΟἹ. 
6. Ε: Βερ. (Θ0 6γ. ἢ. Ε᾿. ψΙμά, 
τ. περὶ Πελοπ., ῬΘΥ 58 βοὴ τπὰ- 

Οα]]. Ἐχ Ῥϑιυ. Β. Ὁ. Ἐ. 6. Η. 
Ι. τὸν μέν τηιϑοηιοταὶ Ο81],, νἱ46- 
ἴὰγσ δαΐθηι ἴὰ ΡΥ 5. οπληϊθιι5 6Χ- 

16, 5684 οΧ ἱπίθγρυ. Ν]ά. ϑ80}0]. 
Τριάκοντα ον. ΘΟ. Αμπῖθα Β. 

ἀπέστηλαν. 
Στρατηγὸν --- Φορμίωνος οΟὉ 

ΥΘροεϊππὶ ῬΠΟΥΠΊΪΟἾθ. ΠΟΠΊΘΠ 
Ομ. ΟΥ. 

Τῶν Φορμ. Μοδκηῖ. τὸν Φορμι. 
2, Παραπλέουσαι. 65. (6.) 

περιπλ. 
4, Ταῖς τε. Τὲ οτι. ΟἹ. 
Ἔδηου. τι. ἐδήουν, 56 ΘΟΥΥ, 
5. “1᾽ οὐ οτι. Μοβαιι. 
Τὸν μέν. ΕγτοΥο ΤἸὙΡΟΡΎΥ. δρᾶ 

Ππκ. Ἰορίτι Τὶ μέν, τἰπὰθ τὴν 
μέν ἰγδηϑιὶϊν ἴῃ οἀά. Τι105. Υ]πά, 

"» 

δἴδΥΘ ) Ῥγαθίουαιιδπι αιοα Οδπι. 
τὸ μέν αἴϊεγ!,, οἱ σϑβϑιϊπιθισα δϑὲ 
80 Ηδδοκ, οἱ ΒΌκΚ. 

ΕἸΣ πλεύσας. Τ». δ᾽ ἐςπλεύσας. 
᾿ἡπόβασιν ---ποιησάμενος. Οἱ- 

ταῦ ργδηηπιαῖ. ἂρ. Οδβαμη, δὰ 
ῬΆΙ]Θη.. Ρ. 940. 

ἹΝήρικον. ῬΑ]. Ῥιοσ. οἱ σύαπι- 
ταδὶ. Οβδμηὶ Νηρικόν. [)4η. ΙΝώ- 
ρικον. ΟΥ πιᾶγρ. Νήριτον. 864 
11 οοὐ, ΟΥ. ἰγδοίαν, ροῖαθ- 
ταὶ σοη ΤΠ ΘΥΘ. ΤΊΔΠΙ15. Δ 6ΠΊ16Π- 
ἀαϊίοπο. ϑίγαρο Χ, 454. ὁ μέν- 
τοι ἀντὶ Νηρίτου (αιιοὰ δε ἴπ 
{πᾶς 8) γράφων Νήρικον, ἢ ἀνά- 
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αὐτός τε καὶ τῆς στρατιᾶς τι μέρος ὑπὸ τῶν αὐτόϑεν 
τε ξυμβοηϑησάντων καὶ φρουρῶν τινῶν ὀλίγων. 6. καὶ 

ὕστερον ὑποσπόνδους τοὺς νεχροὺς ἀποπλεύσαντες οἵ 
᾿Αϑηναῖοι παρὰ τῶν “ευκαδίων ἐκομίσαντο. 

(4. Μυτιληναίων πρεσβεία ὡς τοὺς Πελοποννησίους πεμῳϑεῖσα 

περὶ βοηϑείας. η΄ --- ιε΄. Οἱ πρέσβεις ᾿Ολυμπίαξε παραγί- 
γνονται.) 

η΄. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πρώτης νεὼς ἐχπεμφϑέντες υτι- ἰδ. 
ληναίων πρέσβεις, ὡς αὐτοῖς οἱ Δακεδαιμόνιοι εἶπον ΠΡ 
᾿λυμπίαξε παρεῖναι, ὅπως καὶ οἵ ἄλλοι ξύμμαχοι ἀκού- 
ὅαντες βουλεύσωνται, ἀφικνοῦνται ἐς τὴν ᾿Ολυμπίαν" 
(ἦν δὲ ᾿ἮΟλυμπιὰς ἡ “1ωριεὺς Ῥύδιος τὸ δεύτερον ἐνίκα") 
καὶ ἐπειδὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν κατέστησαν ἐς λόγους, εἷς εἰχοστῇ 

πον τοιάδε. ἑβδόμου 
μηνός. 

(Λόγος τῶν πρέσβεων, ἐν ᾧ περὶ τῆς Μυτιληναίων ἀποστάσεως 
ἀπολογοῦνται. ϑ' --- ιδ΄. Προοίμιον.) 

δος  Πὺ μὲν καθεστὼς τοῖς Ἕλλησι νύμιμον, ὦ 

΄ 

η΄. 6. Ὑ  πεἰε] τοῖς πρέσβεσι. (1. Κασσ. 40γ.) παν ΧΩ. 
ριεῦς] τὸ “Ἰωριεύς ὄνομα κύριον" ὡς ἐπίπαν “γὰρ τὸ κύριον προ- 
τάττεται τῷ ἐϑνικῷ. (4ὖγ.) --- 10. Μετὰ τὴν ξορτήν] μετὰ τὸ 
παρελϑεῖν τὰ ᾿Ολύμπια. (λ. Κασσ. ,.40γ.) 

ὃ". 1. Τὸ μὲν καϑεστὼς --- νόμιμον τῸΙ διαιρεῖται ἡ δημηγο- 
ρία αὕτη κεφαλαίοις τοῖςδε " τῷ δικαίῳ. οἷον ὅτι δικαίως ἀπέστη- 
μεν" τῷ δυνατῷ, ὅτι δυνατὰ παρακαλοῦμεν" (ἐφϑαρμένοι γάρ εἰσι 
τῇ νόσῳ χαὶ ἢ δύναμις αὐτῶν ἐς πολλὰ διήρηται") τῷ συμφέ- 
φοντι. ὅτι λυσιτελεῖ δύναμιν. καταδέξασϑαι πόῤῥωϑεν ἰσχύουσαν, 
καὶ τὰς ἀπὸ τῶν συμμάχων. ᾿Αϑηναίοις παραγινομένας προφύδους 
δυναμένην κωλῦσαι. ἐπὶ δὲ τελευτῆς ἀπὸ τοῦ ἐναντίου παροξυ- 
σμὸς, καὶ παράκλησις ποικίλως δυςωποῦσα. [Καϑεστὼς δὲ νόμι- 
μον τὸ ἔϑος λέγει. (λ. Κασσ.}} --- Ἐ (Καϑεστώς) ἐς τὸ μικρὸν 

παλιν, παραπαίει τελέως. Ὁπᾶθ Ολν». ὙΠΙ1Ι. Μηῃπηπτιληναίων πρέ- 
ταηθὴ 116 ]}Πρὶ Ροΐθϑὲ ἤθη ηο- 
ψυη 6556 πησ ουσοσυθ. ἢ Ὀ0Κ. 
παθεῖν. Ὁ. 1652; 

Αὐτός τε. Τέ οὐ, Ἐ'. 
Τὶ μέρος. Τί οὐχ. ΟΥ̓. 
Αὐτόϑεν. ΟἹ. α. Οτ. Ὁ. 1. Ἑ, 

Ψιμπῆ, πὶ. Αὔὐτ. ΟἾγ. Πδη. αὐτό- 
ὅι. (11, 25. προςβοηϑήσαντας -- 
λογάδερ - τῶν αὐτόϑεν. ΕΠ 546- 
ΡῈ οἱ αὐτόϑεν ξύμμαχοι. Υἱά, 
1μὰ,) 

σβεις. Ἐ᾿ πρέσβεις ηιτυλ. 
“Ὅπως. Ἐ.. ὅπου, 5608 οὔ ΟΟΥΥ͂, 
Τὴν ᾽Ολυμπ. Τήν οτι. Η. Β6ς. 

(6.) Απῖρα ]μα. ἀφικνοῦντες. 
“Ἰωριεύς. γαϊ. “οριεύς. 
Ῥόδιος. δαϊ. (8) Οτ. ὁ ἹῬύδ., 

Οὐμοῦῖβ. δαΐθαι νϑυρὶς ἦν δὲ --τ 
ἐνίκα 5ι.014 115 τι ϑὶουθοιι5 ἀϊδιῖα- 
οὐϊοπί!ιιβ αὰϊθ ἦν δὲ ροβὲ ἐνίκα 
Ῥαγθηι 6515 δῖρηδ δαατάϊπιι8. 

Ολν». ΙΧ. Καϑεστώς. ῬΑ]. Οτ. 
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ἄνδρες “ακεδαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἴσμεν. τοὺς γὰρ ἀφι- 
σταμένους ἐν τοῖς πολέμοις, καὶ ξυμμαχίαν τὴν πρὶν, 
τ. » 

ἀπολείποντας, οἱ δεξάμενοι, καϑ᾿ ὅσον μὲν ὠφελοῦν- 
ται, ἐν ἡδονῇ ἔχουσι" νομίξοντες δὲ εἶναι προδότας τῶν 
προτοῦ φίλων, χείρους ἡγοῦνται. 9. χαὶ οὐκ ἄδικος 

ἰχὴ ιν γω’ , ἐς » ’ Ἀ 2 ΄ κι} 

αὐτὴ ἡ αἀξίωσίς ἔστιν, εἰ τύχοιεν πρὸς ἀλλήλους οἵ τε 
3 ; ,.-} ς ΕῪ - 

ἀφιστάμενοι, καὶ ἀφ᾽ ὧν διαχρίνοιντο, ἴσοι μὲν τῇ 
΄ Ω 2 Ὺ - - 

γνώμῃ ὄντες καὶ εὐνοίᾳ, ἀντίπαλοι δὲ τῇ παρασκευῇ καὶ 
Δ -»" ᾽ 

δυνάμει, πρόφασίς τε ἐπιεικὴς μηδεμία ὑπάρχοι τῆς ἀπο- 
στάσεως" ὃ ἡμῖν καὶ ᾿Αϑηναίοις οὐκ ἣν δέ τῳ χεί- ΠΡ ΔΒ .).χ 

γράφουσιν. ᾿ καὶ μέγα" ᾿Ιωνικῶς ἐς μικρὸν, ᾿ἡττικῶς ἐς μέγα. (Παλ.) 
--- 1. Τοὺς γὰρ ἀφιστ.} πρὸς τὸ τοὺς γὰρ ἀφισταμένους λείπει τὸ 
ἑτέρων. (1. Κασσ.) -- 4, Ἔν ἡδονῇ ἔχουσι) ἤγουν ἡδύνονται. (.. 
Κασσ. 40γ. ἢ -- 5. Χείρους ἡγοῦνται] τὸ χείρους οὐκ ἔστι συγλρι- 
τικὸν, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ κακούς. ἁΔεραπεύουσι δὲ δεὰ τούτων οἱ Με- 
τυληναῖοι τὴν ὑπόνοιαν τῶν «Ἱακεδαιμονίων ; ὅπως εὐμενεῖς αὐτοὺς 
παρασχευάσωσιν ἀκροατάς. --- 6. “ὕτη ἡ, ἀξίωσις] ἡ ἡ δόξα, ἡ πρί- 
σις, ὃ λογισμός. -- 7. “ιακρίνοιντο ἢ ἀφίσταιντο. τά, 40γ.) -- 
Ἴϊσοι μὲν τῇ γνώμῃ ὄντες --- ΞΞ ὁμοιότροποι μὲν ὄντες ταῖς γνώ- 
μαις; [ἐσοσϑενεῖς δὲ ταῖς δυνάμεσιν. (2: Κασσ. }]}] οἷον ἐσοπαλεῖς 
καὶ ἐσοδύναμοι. ὃ. Ἐ σοὺ Ἢ τῇ γνώμῃ καὶ φιλίᾳ ἴσους εἶναι καὶ 
ἀντιπάλους τῇ δυνάμει. --- 9. ᾿Ἐπιεικής] εὔλογος - εὐπρεπής. -- 10. 
Μηδὲ τῷ χείρους ---} μηδεὶς ὑμῶν προκπαταγνῷ, πρὶν ἀκοῦσαι ὑπὲρ 
τῆς ξητήσεως ταύτης ἀπολογουμένων ἡμῶν. 

καϑεστός, «ιιοά ΒΟΚΙ,, τϑοθρὶϊ. ᾿ἁπολείποντας. ΟΥ̓οροσΙ ΡΥ 
Οὐ σὰν ἷο οἱ ΤΡ, 10. οὐτηὶ ἴδηι ἀπολιπόντας. 
Ῥϑιιοῖβ ΠΠΡΥῚ5 ἃ σὩ] σ Υθτ15 ρΎδη- "Μὲν ὠφελοῦνται. ΟΥ̓ ΘΟΥ 11- 
χιδίΐοα8 γθοι]}18 σδοθϑβουϊδ, πολ ΒΥΪ ΠΟΏΠΠΙ1 ὠφελοῦνται (μπιι5 
δρρασζϑῖ. Ψ1α. ἔαπιθ Βαΐιῃ. Οὐ. ὠφελεῖται) μέν. 
τᾶχ, ᾧ, Τ|,, 0.1, Ρ.. 158. 54. δὲ Νομίξοντες. Ἐν νομίζοντας, 
ἹΜαΐ. 8. 198, 8. Ζ. Τὰ 6. δ᾽ 5.. 5ϊοῃϊ Δ ΟΒΜΜΠ] Οτθβουη 110 τὶ. 

ὦ 41]. πγϑῃ. 800. 9. Καὶ οὐκ -- ἐστίν. “ ΓΠοΩ,. 

"ἄνδρες οτι. Ο.ΟΥ, ΑΥὐΟ ΟΠ τ. 81.“ Μᾶβ. ἴῃ ἀξίωσις."“ 
οὐ 8. ν. ἃ]. πι8}), δου ρύτ Πα) θὲ Ἴσοι μὲν - δυνάμει. Ὑ(ΤΊνοπι. 
Ἐ.. .»Εδάεπι ναυίοϊαβ δὶ 11. 72. Μδ86. ἴῃ ἀντίπαλον, υἱδῖ 65δι καὶ 

οὐ 89... τ] τ Ρμδπῖι5 ριιϊδὲ δα- τῇ εὐνοίᾳ.“ Υ Α55. 

Ἰθοϊίουθ 1111π8 πιαρὶβ ΟΥ̓ΔΘΟΠΏΙ Πρόφασίς τε. 1. πρόφασις δέ. 

ΘΓ οἱ ΒΥ ΟΠ 6Π1. ΕἾ ἔα Π16}} 586- ΔιἊηδεμία. (μΔ55. ἃ ΡΥ. 8. 
Αἱβδίπθ θοδὲ, Ψια. 1, 82. 68. δὶ. Οἷικ, μηδὲ μία. 
80. οἱ 140. 4“ ὌὭΤΙΚ.- ὅς ἴα τα οι ἹὙπάρχοι. Ο. ὑπάρχει, οαπὶ 

18. Τη1, ὦ «Ἰαπεδαιμ. καὶ ξύμμ. οἱ 5. εἰ. Ὕπάρχει ἔιογαὶ οἰΐδηι 
Τοὺς γὰρ---ἡγοῦνται., [ΟΥοᾳ.} ἷἴ Οὐ.» αὐδὶ ποβίσιμι γϑδεϊξαλι, 

Οουητ. [Ρ. 118.] “ νΥΑ58. εἴ δχβίαι ἴῃ Ε. 
Πολέμοις. Οα55. Ἀυρ. 11. Η. Ἡμῖν καί (55. ὄρ, Ῥα]. Ἐ, 

δ᾽ ΠΣ ΟΥ̓ΘΡΟΥ. πολεμίοις. τ ναὶ. Ἀερ. (6.) ὦν. Ὥ. ὅθὰςσ, 

5 

10 
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Ἂ Ὡ τ 
ρους δόξωμεν εἶναι, εἶ, ἐν τῇ εἰρήνῃ τιμώμενοι ὑπ᾽ αὐ- 
τῶν, ἐν τοῖς δεινοῖς ἀφιστάμεϑα. “ 

(Οτι α) δικαία ἐστὶν ἡ ἀπόστασις διὰ τὴν ᾿4ϑηναίων πλεονε- 
ξίαν καὶ ἐς τοὺς ξυμμάχους ἀπιστίαν.) 

{. Περὶ γὰρ τοῦ δικαίου καὶ ἀρετῆς πρῶτον, ἄλ- 
λῶς τε καὶ ξυμμαχίας δεόμενοι, τοὺς λόγους ποιησόμε- 

5. ὃα, εἰδότες οὔτε φιλίαν ἰδιώταις βέβαιον γιγνομένην, 
οὔτε κοινωνίαν πόλεσιν ἐς οὐδὲν, εἰ μὴ μετ᾽ ἀρετῆς δο- 
χούσης ἐς ἀλλήλους γίγνοιντο, καὶ τἄλλα ὁμοιότροποι 
εἶεν. ἐν γὰρ τῷ διαλλάσσοντι τῆς γνώμης καὶ αἱ δια- 

178. φοραὺ τῶν ἔργων καθίστανται. 2. ἡμῖν δὲ καὶ ᾽49η- 
10 ναίοις ξυμμαχία ἐγένετο πρῶτον, ἀπολιπόντων μὲν ὑμῶν ἰδ. 

Βιβλ. ἅ 

1: “π᾽ αὐτῶν] τῶν ᾿Αϑηναίων δηλονότι. Κεφ. υέ. 
. 8. Περὶ γὰρ τοῦ δικαίου -- ---Ἰ ἡ διάνοια" περὶ γὰρ τοῦ 

Γδον αὐτῶν ἀφίστασθαι, καὶ μὴ διὰ κακίαν τε καὶ πανουργίαν, 
ἀλλὰ δι᾽ ἁπλότητα; (ἀρετὴν γὰρ τὴν ἁπλότητα λέγει.,) πρῶτον 
ποιησόμεθα τοὺς λόγους, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ δεόμεϑα τυχεῖν τῆς παρ 
ὑμῶν συμμαχίας. --- 5. Ὁ ἢ Φιλίαν --- βέβαιον ) καὶ ἐν τῇ α΄ Κεφ. λβ΄. 
ὡς καὶ τὴν χάριν. βέβαιον. (.40γ.) --- 6. ἘἘ Χοινωνίαν πόλεσιν] 
ἀπὸ κοινοῦ τὸ βέ βαιον. (Δύγ. ) --- ἘἘ ᾿Δρετῆς ] τῆς φιλίας καὶ ἀγά- 
πῆς. (40γ. )- Μετ' ἀρετῆς δοκούσης] ἀντὶ τοῦ τῆς δοκούσης καὶ 
νομιξομένης ὄντως ἀρετῆς" οὐ γὰρ δὴ τὴν προςοποιητὴν λέγει. [κἀν-- 
ταῦϑα δὲ ἡ ἀρετὴ ἀντὶ τῆς ἁπλότητος κεῖται. (1. “Κασσ. 4υγ. })] -- 
8. Ἐν γὰρ τῷ διαλλάσσοντι - ---Τ ἐν γὰρ, τῷ μὴ ταὐτὰ ἀμφοτέ- 
ροὲς δοκεῖν αἱ ἐπ ρυνο: γίνονται. "ἢ τὸ τοιοῦτο μεταπεποίηπεν 
ὁ Φιλόστρατος" ἐξ... τῶν ἀντιζήλων, ἔφη; φύεται μῖσος αἰτίαν 
οὐκ ἔχον. (Βασ.) μα Ἡμῖν δὲ καὶ ᾿᾿ϑηναίοις] ἀρχὴ τῶν ἀγώ- 
ψων" κεφάλαιον τὸ δίκαιον. --- 10. ἘΞ ᾿ἀπολιπόντων]) λείπει τὴν 
τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίαν. (.40γ.) 

ΑἸὰ, ΒΊΟΥ. Βδς, ϑίθρῃ. 1. δδοῖ. 
Βεκκ. Ψυϊρο τηὰ]6 ἡμῖν τε καί. 
ἌΡ ΑΥ π. 1) δῇ. (46 φαῖριια 
2415 ἰγααῖὶὶ Β6Ε1κ.) καὶ ἡμῖν καί, 
ΔΘΩΠΘ Π8]6: 821 ΞΟΥΙΡΊΟΥ αἷ- 
ΟΟΥΘ ναὶ ποδὶς χοϑρθοῖ «Αελ6-- 
γι16 71. 11ε171. 

Ζόξωμεν. ΟΥ. δόξομεν οὐ οἵη 
θη, δ ρουβοῦ, δόξημεν. 

Τιμώμενοι. Μοξαι. τιμωρού- 
μένοι. 

ΟλΡ. Χ, Περὶ γάρ. Γάρ ας. 
Αὐ, 

Εἰδότες ---- καϑίστανται. ..Ο]- 
ἰδηΐισ 1. Αρρομπᾶ, δὰ 810}. 

Οεἰςῖ, νο]. Δ΄. Ρ. 90. οἴιπὶ [15 
νυ θίδιῖρα5 : βέβαιον --- βεβαίαν 
[μ' νἱα, Μαίτη. Οτ. 8. 117. 8.1], 
δ οὐδέν ἀ 6. » δοκούσης - διω-- 
ἀσίπη δ, γίγνοιντο - γίγνοιτο." 

Μὴ με. 1, Καῦ, μήτ᾽. Απρ. 
μὴξ᾽, 804 Ἔ 5ιρΥα βού, ΡΥὸ δὸ- 
κούσης ΒιοΙ6Κ. διηκούσης; 111- 
ἄδι δοκούσης ἴσης σομϊθοῖϊ, ΟΣ, 
ῃοΐ. 

Αἱ διαφοραί. Ατ. ΟἸγ. Πδῃ. 
ΟΠ]. αἱ. Β. αἱ διαφϑοραί. 

Ζ, Μὲν ὑμῶν. Ε. μὴν (2) ὑμῶν; 
εὐ 6χ οουσ. ἡμῶν. 



ο0 ΘΟΥΚΥΖΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΓ' 

ἐκ τοῦ Μηδικοῦ δύνμου, παραμεινάντων δὲ ἐκείνων 
πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἔργων. 8. ξύμμαχοι μέντοι ἐγε- 
νόμεϑα οὐκ ἐπὶ καταδουλώσει τῶν Ἑλλήνων ᾿Αϑηναίοις, 
ἀλλ᾽ ἐπ’ ἐλευϑερώσει ἀπὸ τοῦ Μήδου τοῖς Ἕλλησι. 4. 
καὶ μέχρι μὲν ἀπὸ τοῦ ἴσου ἡγοῦντο, προϑύμως εἶπό- 
μεθα" ἐπειδὴ δὲ ἑωρῶμεν αὐτοὺς τὴν μὲν τοῦ Μήδου 
ἔχϑραν ἀνιέντας, τὴν δὲ τῶν ξυμμάχων δούλωσιν ἐπα- 
γομένους, οὐκ ἀδεεῖς ἔτι ἦμεν. δ. ἀδύνατοι δὲ ὄντες 
καϑ᾽ ἕν γενόμενοι, διὰ πολυψηφίαν, ἀμύνεσϑαιν οἵ ξύμ- 
μαχοι, ἐδουλώϑησαν, πλὴν ἡμῶν καὶ Χίων. 6. ἡμεῖς 
δὲ, αὐτόνομοι δὴ ὄντες καὶ ἐλεύϑερον τῷ ὀνόματι, ξυνε- 
στρατεύσαμεν. καὶ πιστοὺς οὐχέτι εἴχομεν ἡγεμόνας ᾿4ϑη- 

1. Ἔκ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου 1 μετὰ τὸν Μηδικὸν πόλεμον. (1. 
Κασο. 4γ.) -- Παραμεινάντων) τῷ πολέ ἔμῳ δηλονόνι. (λ. Κασσ. 
“4Ἅὐγ.}) --- ῶ. Πρὸς τὰ ὑπόλοιπα] πρὸς τὰ ἕξῆς. (λ.. Κασσ. 40γ. )- 
ΣΕ ᾿ἐλευϑερώσει -- “Ἕλλησι: ἐνήλλαγται ἀντὶ τοῦ ἐπ᾽ ἔλευ- 
ϑερώσει τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοῦ Πῆήδου. (41Ὁγ.) --- 5. “πὸ τοῦ 
ἴσου κατ᾽ ἰσονομίαν, ἐσοτίμως. (1. ̓ 'κάσδ: ) --- 7. ᾿Δνιέντας ἢ ἐνδι- 
δόντας, παρορῶντας. (1λ. Κασσα. 4ὺ0γ.}) - Τὴν δὲ τῶν ξυμμάχων 
δούλωσιν ἐπαγομένους ] τοῖς συμμάχοις δουλείαν ἐπάγοντας. (}. 
Κασσ. 40γ.) τὸ ἐπαγομένους ἀντίκειται μὲν τῷ ἀνιέντας, μετενή- 
φεχται δὲ “ἀμφότερα ἀπὸ τῶν τοὺς δεσμοὺς ἀνιέντων τε καὶ ἐπα- 
γόντων, ὅπερ ἐστὶ σφιγγόντων. ἄρχονται δὲ διὰ τούτων τῆς δικαιο- 
λογίας, παριστάντες ὅτι οὐκ ἀδίκως ἀφίστανται. - 8. δύνατοι 
δὲ ὄντες] ὁμογνωμονῆσαι δηλονότι. (λ. 4ὐγ.) -- ᾿ἀδύνατοι -- διὰ 
πολυψηφίαν ἀμύνασϑαι] ἐγενόμεθα. φησὶ; διὰ πολυγνωμοσύνην 
καὶ τὸ μὴ τὰ αὐτὰ πᾶσι δοκεῖν χωρὶς ἕκαστοι" ἐδίᾳ δὲ ἕκαστοι 
γενόμενοι ἀδύνατοι ἦμεν. τοῖς ᾿ϑηναίοις ἀντέχειν. ΞΘ ΤΙΣ Αὐτόνο- 
μοι δὴ ὦντες] ἐμφαντικῶς τὸ δὴ εἶπεν. ἀντὶ τοῦ δῆϑεν, καὶ μό- 
ψου ὀνόματος μέχρι ἐλεύϑεροι, καὶ οὐκ αὐταῖς ταῖς ἀληϑείαις. 

ἴῃ ΑΥ ΙΟΙ]15. ΠΟ ΠΊΔΡΉΟΡΘΥΘ οἷι- 8. ᾿Ξύμμαχοι Ἑλλήνων. 
χαὶ. Οἰιοοῖγοϑ 1 51 1] 1πιὸ 1ο- [ατϑροσχ.  (ουῖητηῃ. [ν. 98. ] “ 

ὝΥΑ558. ΟΥἹά. δα 1, 137..« ΟΠ. 
“Καταδουλώσει. Ἡ. δουλώσει, 

φ(ατά 5. ν. 8]. πᾶ. ΠΙ]Ὸπὰ νοοᾶ- 
Ῥα]ηι. απο ΠΡ φαοαιο Πὰ- 
θεὲ ΤΗπον 65. ἀτυλις ἱπθρῖθ 
ΔΡΡΘΙΙαΣ Ρο]λχ ΙΧ, 149, ΟΣ, 
ζιο5 1..1.. Ὁ. 250, 

᾿᾿Αϑηναίοις. Ο. ΟΥ. τοῖς ᾿48η- 
γναίοις, {110 586 ΘΟ. ΟἿ} [ἃ 5. Δ1]- 
δοῖην, 5θὰ θα ΒΟΥΙΡΊΟΥ ἸΟ5Γ ΘΥ, 
4υιδηιν 5 ΡΆσ]ει ΡΥ 115 γοίουθν αἱ 
δἰ 1ο 5155] 115 {ν]α. 1. 1. 260.), 

60. δι 1.3. 168 1118 ἀπό τε τῶν 
᾿ἡϑηναίων. - ἀπό τε Ἑλλήνων εἴ 
εὔνοια --- ὃ φόβος «. 12. 

Τοῦ ΙΠήδου. Ὦ. 1. τοῦ ρα 
κοῦ. Τοίημαρ 1. οὲ Βρκκ. 
χαΐπχι. ΘΧΘΏΊ1Ρ]]. “Ἕλλησιν. 

4, ᾿Αδεεῖς. ΟΕ. ἀδεῶς. 

.5. ᾿Αμύνεσϑαι Οα55. ῬΩ]. αὶ. 
Ἡ. Βερ. (6.) εἱ ξ΄ εἰΐδι πὶ στη. 
ΒΌροΥβοΥ. αι σοὸ (Εἴαδοκ, ΒΘΚΕ.) 
ἀμύνασθαι. 

5 

10 



᾿ 
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ναίους, παραδείγμασι τοῖς προγιγνομένοις χρώμενοι. οὐ 
γὰρ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς, οὖς μὲν μεθ᾿ ἡμῶν ἐνσπόνδους 
ἐποιήσαντο, καταστρέψασθαι, τοὺς δὲ ὑπολοίπους, εἴ 
ποτε ἄρα ἐδυνήϑησαν, μὴ δρᾶσαι τοῦτο. “ 

(Ὅτι οὐδὲ τὸ αὐτονόμους ἔτι εἶναι τοὺς Πῆυτιληναίους προτρέπε- 
σϑαι δύναται πιστοὺς εἶναι ᾿ἀϑηναίοις.) 

ια΄. ., Καὶ εἰ μὲν αὐτόνομον ἔτι ἦμεν ἅπαντες, βε- 
βαιότερον ἂν ἡμῖν ἦσαν μηδὲν νεωτεριεῖν: ὑποχειρίους 
δὲ ἔχοντες τοὺς πλείους, ἡμῖν δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλοῦν- 

τες, χαλεπώτερον εἰκότως ἔμελλον οἴσειν, ! καὶ πρὸς τὸ 
πλεῖον ἤδη εἶκον τοῦ ἡμετέρου ἔτι μόνου ἀντισουμένου, 

2. Αὐτούς] ᾿᾿ϑηναίους δηλονότι. 

ια΄. 5. ἘΠ μὲ ν αὐτόνομοι ἔτι ἢμεν τοῖς οἰκείοις νόμοις χρώ- 
μενοι, ἕως τοῦ νῦν. (2. «10γ.) ἘῈ ἀρχὴ τῶν ἀγώνων. ταῦτα πάντα 
τὰ ῥήματα ἕως τοῦ, ὃ γὰρ παραβαΐίνειν, πρὸς τὸ παρφῳχημένον 
σύντασσε. ( Βασ.) --- Βεβαιότεροι -- ἘΝ ἤτοι ἐπιστεύομεν ἂν αὖ- 
τοῖς βεβαίως μηδὲν καινοτομήσειν εἰς ἡμᾶς. -- 6. ὙὙποχειρίους δ᾽ 
ἔχοντες - [ἢ ἡ διάνοια, τοὺς πλείους τῶν συμμάχων ἔχοντες 
ὑπηκόους; ἡμῖν δὲ ἐσοτίμως προρφερόμενοι, εἰκότως ἤχϑοντο. τῶν 
μὲν πλειόνων συμμάχων. εἰκόντων καὶ ὑποτεταγμένων ; ἡμῶν δὲ (μό- 
νων ἰσοτίμων ὄντων πρὸς αὐτούς. --- 7. Τοὺς πλείους] [τῶν ἋἝλ- 
λήνων δηλονότι. ἤγουν (λ. Κασο. 40γ. )] Βυζαντίους. Ναξίους, 
Σαμίους καὶ τοὺς τοι -- Ἡμῖν δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλοῦντες ] 
τὴν ἴσην ἡμῖν δίαιταν διδόντες. (λ. Κασσ. 40γ. ) -- 8. Καὶ πρὸς 
τὸ πλεῖον --- παρῇ τὸ πλεῖον τοῦ συμμαχικοῦ πλήϑους κυριξυϑὲν, 
ἡμῶν δὲ μόνων ἔτι ἀδουλώτων ὄντων, χαλεπῶς ἔφερον ᾿Αϑηναῖοι. 
(᾿- Κασσ. ͵  

6. Παραδείγμασι. Ὁ. παρα- 
δείγματι, οἰπὶ σ 5. τ. Πδῃ. οπῖ. 
παραδείγμασι τοῖς. 

Προγιγνομένοις. ΕΟ. προργιγν. 
Ομγ. ἴ)ᾶπ, προγεν. ΑΥ. προγε- 
γενημ. 

Οκν». ΧΙ. ὑποχειρίους δὲ. 4 
οὔ, Μοβαι. 

Εἰκότως. Μοϑβαα, εἰκότος; 568 
ΟΟΥχ. Τάθπι βἰδίϊη ἔωμελον- 

Οἴσειν. (455. ἐξοίσειν, «τιοᾶ 

ἹΜεϑ’ ἡμῶν. ΟΥ. μεϑ᾽ ὑμ. γἱπᾶ. 
καϑ'᾿ ἡμ. οαπι δαποίαῖ, Οτδο- 
00 -- Βαυβθαγα οἶμαι δὲ τὸ καϑ᾽ ὑ- 
μῶν δευτέρου ϑέλει εἶναι προς- 
ὥπου. ϑιαιίπι 1). ἐσπόνδους. 
᾿Εδυνήϑησαν. Ατ. ἠδυν. ΟΥ̓. 

1,1. ν». 2926. Πεϊμάς Μοβαὰ. 
χη816 δράσαι. 

ἴῃ Ατιρ. πιὰ, 566, ἔβοὶῦδ οχ οἴ- 
σειν. Μοβαα. ἕξειν. 

Εἴκον. Ὁ. ἧκον. 411 : ἐαπι- 
ψι6 «αἀπιοάμην ἢ ΤῸ 66 5.56 Γτ618 ἔς 
ΟἹ, δάμοῖ, Ιηἴογθα σομημᾶ ρΡοϑῖ 
εἶκον οὐαὶ Ηδδοῖς. ἀβ] θυ μι, 

Ἔτι ομι. Ὦ. 1. 



οὐ ΘΟΥΚΥΣΖΊΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΈΤ. 

ἄλλως τε καὶ ὅσῳ δυνατώτεροι αὐτοὶ αὑτῶν ἐγίγνοντο, 
καὶ ἡμεῖς ἐρημότεροι. τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον πι- 
στὸν ἐς ξυμμαχίαν: ὁ γὰρ παραβαίνειν τι βουλόμενος 

- Ἁ , Ἃ -" ᾽ 

τῷ μὴ προέχων ἂν ἐπελθεῖν ἀποτρέπεται. 12. αὐτόνομοί 
2 ; 3 3 » ἋἋ μι 3 -" . Ἁ 3 

τε ἐλείφϑημεν οὐ δι΄ ἄλλο τι ἢ ὅσον αὐτοῖς(ἔς τὴν ἀρ- 
ι 3 ῃ ΄ .ἣ ΄ - Ὶ 

χὴν εὐπρεπείᾳ τὲ λόγου, καὶ γνώμης μᾶλλον ἐφόδῳ ἢ 
“ . 2 ’ χ 

ἰσχύος, τὰ πράγματα ἐφαίνετο καταληπτά. 8. ἅμα μὲν 
γὰρ μαρτυρίῳ ἐχρῶντο, μὴ ἂν τούς γε ἰσοψήφους ἄκον- 

1. Καὶ ὅσῳ δυνατώτεροι --ἸΞῸξ καὶ μάλιστα κατὰ τοῦτο ἔμελ- 
λον ἡμῖν προςφέρεσϑαι χαλεπῶς, καϑὸ αὐτοὶ μὲν μείζους ἐγί- 

γνοντοὸ διὰ τὸ πολλοὺς καταστρέφεσθαι, ἡμᾶς δὲ ὁρῶντες ἀεὶ 
ἀσθενεστέρους. καταλειπομένους, οἷα δὴ μονουμένους τῶν συμμά- 

χων. (1. Κασσ.) --- Αὐτοὶ αὑτῶν οἱ ᾿Αϑηναῖοι, διὰ τὸ κυριεύειν. 
(λ. Κασα.) --- 38. Τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον --- ---Ἴ τοῦ μένειν 

" ᾿ ΄, ΄ 2 ν Ἱ 3 ΄ ᾿ς, Φ , ᾽ 

τὴν συμμαχίαν μία πίστις ἔχυραγ τὸ ἀλλήλους ἐπίσης δεδιέναι, ἐξ 
- , ᾿ὕ ᾿ , ,᾿ 9 35 , 

οὗ δηλοῦται τὸ προκείμενον ἀνωτέρω τὶ ποτὲ ἔστι, τὸ ἀντιπάλους 
εἶναι τῇ παροσπευῇ. --- Σ᾿ Τὸ δὲ] ὁ δέ ὀντὶ τοῦ γάρ. ( 4ὐγ.) -- 
8. Ὃ γὰρ παραβαίνειν -- ---Ἰ τῆς συμμαχίας, φησὶν, ὁ τολμῶν τι 
παραβῆναι ἀποτρέπεται, λογιξόμενος ὅτι ἰσοδύναμος ὧν οὐκ ἂν 
νικήσειε. (λ. Κασσ.) τὸ ἑξῆς, ὁ γὰρ βουλόμενος λύειν τὴν συμμα- 
χίαν, ἂν ἴδῃ ὅτι οὐ πλέον ἕξει διὰ τὸ ἀντίπαλον εἶναι τὴν δι᾽ 
ἐναντίας παρασκευὴν» ἀποτρέπεται τοῦ παραβαίνειν τὰς συνθήκας. 
Ἀκ ἔρτι δὲ τοῦτο αἰτιῶδες τοῦ τὸ ἀντίπαλον δέος μόνον πιστὸν 
ἐς ξυμμαχίαν. ( Κασσ. 40γ.) --- 4. ᾿ἡποτρέπεται) ἀπείργεται. (1. 
Αὐγ.) -- 5. Ἐς τὴν ἀρχήν] τὴν δούλωσιν τῶν “Ἑλλήνων. καὶ γὰρ 
αὐτονόμους, φησὶ, πατέλιπον ἡμᾶς οἱ ᾿ἀϑηναῖοι οὐ κατ᾽ εὔνοιαν, 
οὐδὲ δι᾽ ἄλλο τι, ἢ ἵνα τὰ πράγματα αὐτῶν γένωνται δι᾿ ἡμῶν 
χαταληπτὰ, καὶ τοὺς ἄλλους χειρώσωνται Ἕλληνας, χρώμενοι λόγῳ 
εὐπρεπεῖ " ἡμῖν ὡς παραδείγματε ἢ, καὶ ἵνα ἔχωσιν ἡμᾶς ἐφόδιον 
τῆς τε γνώμης καὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν, τουτέστι, συνεργοὺς; 
ἀλλὰ μᾶλλον τῆς γνώμης, ὡς δέλεαρ καὶ ἀπάτην. --- 6. ᾿Ἐφύδῳ] 
μεϑόδῳ. (1. 40γ.) --- 8. Μαρτυρίῳ ἐχρῶντο ---Ἴ τεχμηρίῳ ἐχρῶντο 
οἱ ᾿ἀΔϑηναῖοι, καταστρεφύμενοι τὰς πόλεις, εὐπροςώπῳ, τῇ ἡμετέρᾳ 
αὐτονομίᾳ, λέγοντες, οὐκ ἂν διιτυληναῖοι μεϑ᾽ ἡμῶν, ἰσόψηφοί γε 
ὄντες καὶ ἐλεύϑεροι, ἐπήεσαν ἑκόντες, εἰ μὴ δικαίως ἐπεστρατεύο- 
μὲν καὶ ἠδικηκόσι τοῖς συμμάχοις. --- ᾿Εχρῶντο --- --Ἰ οἱ λοιποὶ 
σύμμαχοι, φησὶ, τεμμηρίῳ σαφεῖ ἔμελλον χρήσεσϑαι τῇ ἀκουσίῳ 

Αὐτῶν. (α55. ΟἹ. Ῥε]. Οσ. αὖ- 
τῶν. Αἱ νἱά. Μαῖιΐῃ. ΟΥ. 8. 452. 
568 οἰΐαηι ΕἸΠπ15]. δα Εἰγ, Ηθ- 

χ80]. ν. 814. 

Τῷ μή 655. ῬΑ]. 1. Ν δἷ, Βορ. 
ΟΥ. πι. Βεκκ, Ψυϊσο (οὲ Ηδδ8ο0Κ.) 
τὸ μή. ΟΥ̓. ἀἄποῖ. 

9, Αὐτόνομοί τε. ΑγΥ. Ὅκδη. αὖ- 
Τὸ δέ. 1τὰ φιϊάθπι οἵπὶ οοΐθ- 

χὶβ Οδ55., 56 οι Θπιθηα, Υ60. 
ΙΒ ἢ. ΒΌΡΘΥΞΟΥ. τὸ γάρ. 

᾿Αντίπαλον δέος. Ηἶπο Βεδροῖ 
Μάγος Ε]]. 8. 58. ΟΥ, δαποῦ, 

Μόνον. Δπῖο δέος οοἸ]οοδὲ Ὁ. 

τόνομοι δέ, αιιοὰ τοηιογο Ρ]αοθ- 
μαῖ Κἰειθηιδκουο. 
᾿Ἐλείφϑημεν. ῬΑ]. Ε. ἐλήφϑ'. 
Ἐφόδω. δομο)ϊαρίασιαι ἀπὶὶ5 

ἐφοδίῳ Ἰορίϑε8 νά θίιν. 
8. ἄκοντας. ἩΗιιὰβ νοσοαθ 

174. 

'κυ 
“οι 
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τας, εἶ μή τι ἠδίκουν οἷς ἐπηεσαν, ξυστρατεύειν" ἐν τῷ 

αὐτῷ δὲ καὶ τὰ κράτιστα ἐπί τε τοὺς ὑποδεεστέρους πρώ- 

τους ξυνεπῆγον, καὶ τὰ τελευταῖα λιπόντες, τοῦ ἄλλου 

περιῃρημένου, ἀσϑενέστερα ἔμελλον ἕξειν. (εἰ δ᾽ ἀφ᾽ 

ἡμῶν ἤρξαντο, ἐχόντων ἔτι τῶν πάντων αὐτῶν τε ἰσχὺν 

καὶ πρὸς ὅ τι χρὴ στῆναι, οὐκ ἂν ὁμοίως ἐχειρώσαντο.) 

4. τό τε ναυτικὸν ἡμῶν παρεῖχέ τινα φόβον, μή ποτε 
καϑ᾽ ἕν γενόμενον, ἢ ὑμῖν ἢ ἄλλῳ τῷ προςρϑέμενον, 
χίνδυνον σφίσι παράσχῃ. ὅ. τὰ δὲ καὶ ἀπὸ ϑεραπείας 
τοῦ τε κοινοῦ αὐτῶν καὶ τῶν Ν προεστώτων περιξγι- 

ἡμῶν μετ᾽ ᾿Αϑηναίων ξυστρατεύσει, ὅτι ἄδικοί εἶσιν οἷς ἐπέρχονται 
᾿᾿ϑηναῖοι. εἰ μὴ γὰρ ἦσαν τοιοῦτοι, οὐκ ἂν ἄκοντας ἦγον συστρα- 
τεύειν αὐτοῖς τοὺς ἰσοψήφους “Μιτυληναίους. (λ. Κασσ. “40γ.) -- 
1. Ἔν τῷ αὐτῷ δέ] τῷ λιπεῖν ἐλευϑέρους ἡμᾶς. (λ. Κασσ. 40γ. )- 
Ἐκ Ἔν τῷ αὐτῷ δὲ ἘΞῚ πρὺς τὸ καὶ γνώμης μᾶλλον ἐφόδῳ. 
(40γ.) -- 9. Καὶ τὰ κράτιστα τελ ἡ χον τοὺς ἈἘρατίστους ἡμᾶς 
ἐπὶ τοὺς ἀσϑενεστέρους τῶν “Ἑλλήνων πρώτους παρελάμβανον, ἵνα, 
τῶν ἄλλων “Ἑλλήνων περιῃρημένων ; (ὅ ἐστι δεδουλωμένων ; ) μό- 
νους ἡμᾶς τελευταίους καταλιπόντες, ἀσϑενεστέρους ἕξωσι πρὸς τὸ 
ἀντιπολεμεῖν αὐτοῖς δύνασϑαι. --- 4. ΠΕεριῃρημένου] κελρατημένου. 

δὲ σύνταξις. καὶ ἀσϑενέστερα ἔμελλον ἕξειν τὰ, τελευταῖα τοῦ 
ἄλλου περιῃρημένου. (λ. 40γ. 5: 6. Καὶ “πρὸς ὃ τι χρὴ στῆναι ] 
καὶ ἡμᾶς τοὺς δυναμένους “ἡγήσασϑαι αὐτῶν. -- 8. Προς Ἰληγν ναὶ 
εἰς ταὐτὸ συνελϑόν. (λ. 4υγ. ) -- 9. “Καὶ ἀπὸ ϑεραπείας -- - 
τέτταρα τεχμήρια τέϑεικε; δι᾿ ὧν συνίστησιν ὅτι οὐχὶ διὰ δικαιο-- 
σύνην μέχρι «δεῦρο ἀπέσχοντο, [ἡμῶν] οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ἀλλὰ διὰ 
πανουργίαν" ἕν μὲν τὸ κατὰ τὴν εὐπρέπειαν τοῦ λόγου, δεύτερον 
δὲ τὸ γνώμης μᾶλλον ἐφόδῳ ἢ ἐσχύϊ τὰ πράγματα φαίνεσϑαι κα- 
ταληπτὰὼ, τρίτον τὸ φοβεῖσθαι τὸ ναυτικὸν τῶν Π]ιτυληναίων, τέ- 
ταρτον τὸ ϑεραπεύεσϑαι πρὸς τῶν Μιτυληναίων κολακείᾳ μὲν 
κοινῇ τοὺς ᾿Αϑηναίους, δώροις δὲ τῶν προεστώτων ἕκαστον. 

ῬΥΪπιθπι ΠΓοΥδπι ΤΠ). 1Π πΊαΥδ΄. μᾶ- 
Ῥεῖ. 56 οδᾶ, πιᾶπ. βουΐρίδη. 
ψ41}1ὰ ἱπιθυρυθίδ 8. βιὰ ΠΟ 
ΘΧρυθβϑὶῖ, ΒΒ αι ΠΡΥΪ ὨΪ81] 
τυγθαπῖ. Ἑκόντας εχ 80}0]. τη 0΄ 
οοηϊθοογαπὶ ϑίθρῃ. Αθηι. Ῥοσῖ. 
ΔἸΠαιι6. ΑἹ νἱά. δὐὔηοι. ΤΙηΐοΥ- 
Ῥυποίϊίΐοπθ τηπίϑία Θηϊιποϊαιϊοπὶ 
ΑἸ ΟΙΠἸοΥ βασοιτγουθ {γιιδῖσα 
οοπϑίαν οΙδῖσ. Οοηϊθοῖ!, δὰ 
ΑΥΒΊΌΡΗ, ΡῬ- ΩΊ6. 
Ἔν τῷ αὐτῷ. Μαῖδ νυ]σο δη- 

16 μαθονθυρθᾶ Ῥιυι οἴτιηι Ἰδρίιων. 
ΝΝο ἴδοιμι οοχγθχοσαμὶ Ηδδοῖ. 
οὐ ΒῈκκ, ᾿" 

Πάντων. Ἐ.. ἁπάντων. 
᾿Εχειρώσαντο. ΒΒ. ἐχείσαντο. 

ΜοΥ}15. 8} εἰ δέ πιδαῖι6 δὰ ἐχει- 
ρώσαντο ῬδΥΘΩ 6515 ποίδ8. οἷ τς 
οαηγχάδαϊμπηι8, (τὸ οἸαΥῖ5. η6- 
Χιῖβ δΥρ ΘΠ ΓΘ Ε]Ο 18 ἈρΡΡΑΥΘϑῖ, 

4, Προςϑέμενον. Μοκαι. προ- 
ϑέμ. 

Παράσχῃ. Ἐ. Μοβαχιι, παρᾶ- 
σχοι. Αἱ νἱὰ, 1. 1. Ρ. 142. 

5. Θεραπείας. αῖ. Η. Β6δ. 
(Θ.) τῆς “ϑεραπείας. (Ι, 51. ἔτε- 
φος ἀφ᾽ ἑτέρου ϑεραπείας.) 

᾿Δεί. Ῥα]. αἶεί, τὸ 5ο]οῖ, ΟΣ, 1, 
1. Ῥ. 211. 



οά ΘΟΥΚΥΖΙΖΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ. 

γνόμεϑα. 6. οὐ μέντοι ἐπιπολύ γ᾽ ἂν ἐδοκοῦμεν δυνη- 
ῆναι, εἰ μὴ ὃ πόλεμος ὅδε κατέστη, παραδείγμασι χρώ- 
μενοι τοῖς ἐς τοὺς ἄλλους. “ 

(Ὅτι β) ἀναγκαία ἡ ἀπέστασις διὰ τὴν τῆς ἑκατέρων δυνάμεως 
ἀνομοιότητα.) 

ιβ΄... Τίς οὖν αὕτη ἢ φιλία ἐγίγνετο ἢ ἐλευϑερία 
πιστὴ, ἐν ἡἧ παρὰ γνώμην ἀλλήλους ὑπεδεχόμεϑα, καὶ 

οἵ μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμῳ δεδιότες ἐθεράπευον, ἡμεῖς 
δὲ ἐκείνους ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τὸ αὐτὸ ἐποιοῦμεν" ὅ τε τοῖς 
ἄλλοις μάλιστα εὔνοια πίστιν βεβαιοῖ, ἡμῖν τοῦτο ὁ φύ- 
βος ἐχυρὸν παρεῖχε" δέει τὲ τὸ πλέον ἡ) φιλίᾳ κατεχόμε- 
ψοι, ξύμμαχον μεν καὶ ὁποτέροις ϑᾶσσον παράσχοι 

1 ᾿Ἐπιπολύ γ᾽ ἂν ἐδοκοῦμεν δυνηϑῆναι --- ---} ἐδυνήϑημεν 
διαφυγεῖν τὴν ,δουλείαν, εἰ μὴ ἔφϑασεν ὁ πόλεμος τῶν Πελοπον- 
νησίων. τεκμήρια γὰρ ἦν ἡμῖν τὰ πρὸς τοὺς ἄλλους ὑπ᾽ ᾿'4ϑη- 
ἩΡΟΝ γενόμενα. 

ὩΣ Ὅ τε τοῖς ἄλλοις --- ἢ ὅπερ δὲ τοῖς ἄλλοις [καὶ ἐν 
πολέ Ἄ καὶ ἡσυχίᾳ (Βασ.)) ἐξ εὐνοίας, φησὶ, τὸ πιστεύειν ἀλλή- 
λοις βε αίως, τοῦτο ἡμῖν, ὁ φόβος παρεῖχε βέβαιον, φυλάττειν 
ἡμᾶς τὰς πρὸς ἀλλήλους πίστεις διὰ τὸν φόβον. τοὶ μὲν ᾿ϑηναῖοι 
ἐφοβοῦντο τοὺς “Μιτυληναίους ἐν πολέμῳ, μὴ ἀποστῶσι; καὶ ἐϑε- 
ράπευον αὐτούς" οἱ δὲ Μηιτυληναῖον ἐφοβοῦντο τοὺς ᾿ἀϑηναίους 
ἕν ἡδυχίᾳ, μὴ δουλώσωσιν αὐτοὺς, καὶ διὰ τοῦτο ὑπεῖκον αὐτοῖς" 
ὥςτε ἑκάτεροι διὰ φύβον προςεῖχον ἀλλήλοις, καὶ διὰ τοῦτο ἄπι- 
στος ἦν ἡ φιλία ἀμφοτέρων. (Βασ. )]} - 10. Καὶ ὁποτέροις ϑᾶσ- 
σον -- ἐππετεὶ ὁπότεροι, δ᾿ ἂν ἡμῶν ἔφϑασαν ἀπαλλαγῆναι τοῦ φό- 
βου καὶ ϑαρσῆσαι; ὡς ἐν ἀκινδύνῳ ὄντες, οὗτοι καὶ λύσειν ἔμελ- 
λὸν τὰς σπονδᾶς. 

͵ 

6. Πῆέντοι. ΟΥ. μέντι. 
“Ὅδε. ΑΥ. ἴῃ πιᾶγρ. ὧδε. 
Κατέστη. Τγυροιμπροίατιιπι 1η-- 

ΟΌΤΙΑ ἴηι ἜΧΘΙΩΡ1]. ΘΟΕ], οὐ ΘΆ1]. 
ἰυυδρϑβὶς καϑέστη. 

Ολν. ΧΙ. Ἢ φιλία. Ψυϊρο 
ἡ φιλία. ,,ΝΙδὶ να] ἀθοίριου, 
βουθοηάπη μοίϊι5 ἢ φιλία." 

᾿γπεδεχόμεϑα. ΟΥ. ὑποδεχό- 
μεϑα. Μῖτγο 411 μέχγέψεφ αἰξε- 
χίδ δισμτδ δέδρθοξῖ. 

Ἡμᾶς. Ἑ. ὑμᾶς. 
Ὅ τε. ΟΥ. Αὐ. Ο"γ. ὅτε. Ο. ὃ 

“δέτε. ὕπᾶθ ὅτε τε ἔδοι!θ 4]1- 
4αὶς σοηϊϊοίαι, ΑἹ νἱά, ποῖ. 

ὈΙΝΏ. Βροῖθ, υὐ νϑυρᾶ εἰρηϊ- 
ἤροπες Ζζζαο ἀγα" ἀϊδο5 αἴϑο ΝΣ 
οἶπι ᾿ὐτϑμσιἀσολαε ! 40 ἃ ΟΡ 5664. 
Ιου σ6 ἀρίλι5 σιιδπιὶ: 2} 16 τσαν αἰ- 
50. αἴθδο Τγομπάδολμα ε ὑοδολαζ- 
ὅχι ! 
᾿Ελευϑερία πιστή. Ἐ. πιστὴ ἡ 

ἐλευϑ. 

Πίστιν. Ἢ. πιστόν, απο Πα- 
Κεασο αιιοαιιθ ἴῃ ΠΠΕΠΕΤΣ γΘη18- 
μαι. Αἱ νἱά. μοί. 

Ζέει τε. Ο. δέει δέ, τέ 5. δέ 
Πη8η. 

Πλέον. ΟΥ. πλεῖον. Ο, 1. 1. 
Ρ. 469. 
Ἧμεν. Ἐ.. τὰ, Ατ. Ώ δι. εἶναι. 

8]. 

ὅδ 
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ΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. ιβ΄. οοῦ 

ἀσφάλεια ϑάρσος, οὗτοι πρότεροί τι καὶ παραβήσεσϑαι 
ἔμελλον. 4. ὥςτε, εἴ τῷ δοχοῦμεν ἀδικεῖν προαποστάν- 
τες διὰ τὴν ἐκείνων μέλλησίν τῶν ἐς ἡμᾶς δεινῶν, αὖ- 
τοὶ οὐχ ἀνταναμείναντες σαφῶς εἰδέναι εἴ τι αὐτῶν ἔσται, 
οὐκ ὀρϑῶς σκοπεῖ. 8. εἶ γὰρ δυνατοὶ ἦμεν ἐκ τοῦ ἴσου 
καὶ ἀντεπιβουλεῦσαι, καὶ “ ἀντιμελλῆσαί τι ἔδει ἡμᾶς 

2. “Ὥςτε εἴ τῷ δοκοῦμεν ἀδικεῖν. - --- 7 εἴ τινι δοκοῦμεν ἄτο- 
ποί τινες εἶναι, ἀποστάντες ἀπ᾽ αὐτῶν χαὶ μὴ ἀναμείναντες μα- 
ϑεῖν,, εἰ ἄρα τι γενήσεται παρ᾽ αὐτῶν πρῶτον, διὰ τὸ ἐμβραδῦναι 
τοῦτο ποιῆσαι, οὐκ σρϑῶς ὁ τοιοῦτος λογίξεται. εἶτα καὶ τὴν αἱ- 
τίαν ἐπάγει. εἰ γὰρ ἴσοι; φησὶν, αὐτοῖς ὑπήρχομεν κατὰ δύναμιν, 
ὥςτε καὶ ἐπιβουλεύουσιν αὐτοῖς ἀντεπιβουλεῦσαι, καὶ βραδυνόντων 
αὐτῶν καὶ μελλόντων ἀντιμελλῆσαι καὶ ἀντιβραδῦναι, τί ἔδει ἡμᾶς 
ὑπ᾽ ἐκείνοις. ταχϑῆναι ῇ ὑπακούειν αὐτοῖς: ὁπότε δὲ οὐκ ἣμεν 
ἴσοι, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνοις ἦν τὸ ἐπιχειρεῖν καϑ' ἡμῶν ὅτε ϑέλουσιν, 
ἔδει καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι τὸ ἀποστῆναι αὐτῶν, πρίν τι παρ᾽ αὐτῶν 
παϑεῖν. --- 8. ἘἘ ἹΜέλλησιν) ἀναβολήν. (Βασ.) -- Ἐκείνων] τῶν 
᾿᾿ϑηναίων. --- Αὐτοί) ἡμεῖς οἱ Μᾶιτυληναῖοι. (λ. Κασσ.) --- 6. ᾽4ν- 
τεπιμελῆσαι) τὴν αὐτὴν ἐπιμέλειαν δέξασϑαι. (2. Κασσ. 40γ.) 

Θάρσος 6455. Απρ. Τῇ, δ δὲ. Η, 
Βερ: (6.) Μίοβαιι. ΒΕΚΙ, ψυ]σο 
(εἰ ΗδδοΚ.) ϑράσος, οὐ ποβίσιιμι 
δἴΐαηη 1 ὙΠ. ΒΡ ΥΒΟΥ. ΟΣ, γγ 855. 
δαμποῦ,. 

Πρότεροί τι. ΟἹ. οηι. τί, 1. καί 
δηΐε πρότ. δα 61}. 
"Ἔμελλον. Τητεγγοραίίοηΐβ 5ῖρη 0 

Ῥοβὺ ποὺ σψϑυύρ. πἰπηλασ Ο11]. 
Βεκκ, δἰ αι; θα ἰοΐα σοπιρτε- 
Πϑηβίο νϑυθουιπι Χο δηγαιῖο τηα- 
815 εδὲ {πηι ἱπτ Υγοραίϊο. 

2. “Ὥςτε. Αριᾶ Πκ. (ο.ι]. 
εἰ πη 66, ὶπα. ρϑύρϑύδμι ἀϊβίαη- 
οἰἶπι βου τιν, 

Προαποστάντες. Απὶθ Ποσνο- 
ΟΔΡ. ῬΘββίπιβ οἰΐπι νἱγριΐα οοἱ- 
Ἰοσαραίαγ, 4186. 51 π5 0181, ΟἸΠῚς 
Κιβίθηχ. δὲ Ηδδοϊς, ροβῖ προαπο- 
στάντες Ῥοποηάα, πράιθ νθῦῸ 
οατὰ Βτράον, ροβὶ δεινῶν ἀδ]6η- 
ἀδ 6βί, 

Μέλλησιν. ΜοΞαιι. μέλησιν. 
“Ιεινῶν. Ἐ,. ν]ηα. πὶ. ΑΥ. Π8η. 

ταΥϑ. ϑέθρἢ. κινδύνων, 4πὸ νο- 
ΟΔΡι] 0 886ρ 1ΠΠπιὰ ΘΧρ]οαΐαγ. 

᾿Δνταναμείναντες. (458. Απρ,. 
ἂν ἀναμείν. ΟΥ. οὐ καταναμεί- 
ψαντες ρῖὸ οὐκ ἄνταν. ΑΥ. ΟἸΥ. 

Τήμογα, 11 Ἔν Ζ1ης 

Ὥδη. εἰ ϑο ποῖ, ἴῃ ἱπέορυργοξ, οὐκ 
ἀναμείναντες. .,) Βοπααϊοξιι5. 411- 
σιοῖ ΠΌΥοΚ σϑοιῖι5 σομ πη δας 
ἂν ἀναμείναντες. Νϑηϊο νἱἹαθξ, 
φαΐὰ ἢ". 1, ἄν 5101 νετε, Νϑαθ 
Θηΐπι δὰ ραυίοῖρ. Π6 46 δὰ 1η- 
Πηϊξ, σομημηοάθ Υϑἕευσὶ ροϊοβί, 
Ρυδοῖθυθα ἀνταναμείναντες ἀ6- 
ξεπ ἀΐξας ἔπη γ υρῖ5 διὰ τὴν 
ἐκείνων μέλλησιν, «αῖριις το- 
βροηᾶεῖ Ποὺ ῬΑΥΤΤΟΙρ τπα,, ἴιιπὰ 
βϑααθπεθιις ἀντεπιβουλ. καὶ ἀν- 
τεπιμελλ. ““ἬΔΑΟΚ. 

8. Ἦμεν ἐκ. Ο. ἦμεν καὶ ἐκ. 
᾿ἀντιμελλῆσαι.  αἰδο πτα]8 ἀν- 

τεπιμελῆσαι. (55. ῬΑ]. Καῖ. Η, 
ΒΡ. Ὠ. ΓΕ. ντηα., Κ1411. Ηδδοκ, 
Βεκκ. ἀντεπιμελλῆσαι; 4μ0α 1 18 πὶ 
Πα κοσο ρῥ᾽δοθραῖ, 568 ἰη ὠντεμελ- 
λῆσαι οατπ 860]. 4] 16 γῸ πλιίϑη- 
ἀὰηι 6556 νἱδογπὶ Ηδτηι. οἵ 
Ὠϊηά. Ῥγοχίπηα νυϊρο δ αἱ- 
5.1 ΡΜ. ῸΤ' ἀντεπιμελῆσαι, τί 
ἔδει ἡμᾶς εἴς. οπιῖβδα νἱγρι α 
Ῥοβὲ ἀντεπιβουλεῦσαι. Ξεα τί 
1ῃ. Ἰηδοπηϊζιπι πιΐϑη τὶ 6556 
ἴδιαι τ ἰδίθπι. δὲ Βτεάον. 1η16]116- 
χουηῖ, ΨαΥΪΟΥ πὶ διιΐθπι ἰοῖλι8 
διιηἰαιίοιλθ αἰδεϊ οὐ θαι αἰὶ- 

᾿ -- 



ἐδ 
Κεφ. 

ἣ- 

ο0 ΘΟΥΚΥΖΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΤΙ. 

ἐκ τοῦ ὁμοίου ἐπ᾽ ἴ ἐκείνοις εἶναι" ἐπ᾽ ἐκείνοις δὲ ὄν- 
τος ἀεὶ τοῦ ἐπιχειρεῖν, καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι δεῖ τὸ προα- 
μύνασϑαι.“ . 

(Ὅτι ἡ διὰ ταῦτα πάλαι ἐπινοηϑεῖσα ἀπόστασις, καίπερ ἀπαρά- 
σκευος γεγενημένη γ Υ) καιτρία γε μέντοι καὶ ξύμφορός ἐστι.) 

ιγ΄... Τοιαύτας ἔχοντες προφάσεις καὶ αἰτίας, ὦ 4α- 
χκεδαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἀπέστημεν, σαφεῖς μὲν τοῖς 
ἀκούουσι γνῶναι ὡς εἰκότως ἐδράσάμεν, ἱκανὰς δὲ ἡμᾶς 

ἐκφοβῆσαι, καὶ πρὸς ἀσφάλειάν τινα τρέψαι, βουλομέ- 
νους μὲν καὶ πάλαι, ὅτε ἔτι ἐν τῇ εἰρήνῃ ἐπέμψαμεν ὡς 
ὑμᾶς περὶ ἀποστάσεως, ὑμῶν δὲ οὐ προςδεξαμένων, κω- 
λυϑέντας᾽ νῦν δὲ, ἐπειδὴ Βοιωτοὶ προὐχαλέσαντο, εὐ- 
υὺς ὑπηκούσαμεν, καὶ ἐνομίξομεν ἀποστήσεσθαι διπλὴν 
ἀπόστασιν, ἀπό τε τῶν Ἑλλήνων, μὴ ξὺν χαχῶς ποιεῖν 

1. Ἔκ τοῦ ὁμοίου ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι] ἤγουν κινουμένων ἐκεί- 
νῶν κινηϑῆναι καὶ ἡμᾶς. (λ. Κασσ. 40γ.} 

ιγ΄. 5. Σαφεῖς μέν] σαφῶς τοὺς ἀκούοντας διδάξαι δυναμένας. 
(λ. Κασσ.) --- 68. Εἰκότως] ἐνδεχομένως. (Δ. Κασσ. 40γ.) --- ἱκανάς] 
τὰς αἰτίας δηλονότι. (λ. Κασσ. 40γ.}) --- 11. ᾿ἀποστήσεσϑαι --- --Ἰ 
χατὰ δύο τρόπους, φησὶν, ἀφιστάμεϑα τῶν ᾿Αϑηναίων" τοῦτο 
μὲν, ὑπὲρ τοῦ μὴ παϑεῖν αὐτοὶ κακῶς ὑπ᾽ αὐτῶν ὕστερον" τοῦτο 
δὲ, ὑπὲρ τοῦ μὴ κακῶς μετ᾽ ᾿᾿ϑηναίων ποιῆσαι τοὺς “Ἕλληνας, 
ἀλλὰ μεϑ᾽ ὑμῶν ἐλευϑερῶσαι αὐτούς. τὸ δὲ προποιῆσαι οὐκ ἐπὲ 
τῷ διαφϑεῖραι τοὺς ᾿ϑηναίους, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ πρότερόν τι ποιῆσαι, 
τουτέστιν ἀποστῆναι. 

“πδηᾶο πο} ἷς πγοηβίγανι} ΗδΥ- 
ΤΠ ΠΠι5, ἴῃ 4πἃὰ ἐπ᾽ ἐκείνοις 
εἶναι οτιπὶ δττη. ρτὸ τὸ ἐπ᾿ ἐκεί- 
ψοις εἶναι (φμαπειπι φαίάοπι Ρ 67 
Ζἱ|ο5 ἰίσογθε) δοοὶρίαβ. Νιβὶ ἐπ᾿ 
ἀδ]ϑῖο βοῦῖθϑυθ πηᾶνῖ5 ἀντεπιβου- 
λεῦσαι καὶ ἀντιμελλῆσαί τι. ἔδει 
ἡμ. ἐκ τοῦ ὅμ. ἐκ. εἶναι. Δαἃ. ποῖ, 

Προαμύνασϑαι. ΟΥ. προαμύ- 
νεσϑαι. ΑΥ. εἰ Π8η. παραμύνα- 
σϑαι, 56ἀ 1116 ἴῃ γπαῦρ. προαμύ-- 
γνασϑαι. ΟἾν. παραμύνεσϑαι. 

ΟΑρΡ. ΧΠῚ. Ἔχοντες. Ὦδη. 
ἔχοντα. 

Καὶ αἰτίας. Ῥοξεὶ ξύμμαχοι 
σοἸ]οσαὶ Ἐ᾿. σαυρὰ ρΡοίυϊε ρ]αςο- 
γα ΟἍ1110, φασοιπὶ ποϑῖσὶ Ιθοῖο- 
Τ68 δἴδηιδὶ Ιοσογαῖη 1. 1. Ρ. 804. 

διἀβουρἝοΥΠΙ ΤΠ ΘΠΊΟΥΘ5 5 πῆ, ΠΟ 
σοηβθης θη, 

Καὶ ξύμμαχοι. Ἐ, καὶ οἱ ξύμμ. 
Τινά οπι. ΟΥ Σ 
Ὡς, Ἐ᾿ πρός, εχ ἱπέεγρυ. Πη- 

ἄθ ἴπ Ο. οοαίεῖξ βδουίρίισα ὡς 
πρὸς. 

Κωλυϑέντας. Ἐ'. ῬΑ]. Β6ρ. (6.) 
Οτ. Ε. Υἱπα. Αὐ. Ομγ. 1)8π. 
ΑἸΙά, ΕἸου. Βα5. χωλυϑέντες. Ο. 
κωλοϑέντες. 

Ξὺν κακῶς. Ὁ. ΑΥν. Ομγτ. ξυν- 

καχῶς, υἱἷ5] φιοα ἴῃ Ὦ. ον 8. ὡς 
δδα. πιᾶη. Ξυγκακῶς, αιιοα ρΥδ6- 

ΟΡοῖ 1ῃ., Ρῥ]δοθὲ Βιιϊηδηπο Οὐ. 
ὃ. 94. ποῖ. 4, Αἱ νἱᾶ, ρτδεῖθῦ 
605, 4105 1, 1. ». 956. πιθπιο- 
γανίπηις, ΒΙομξ, 61055. Δα ΑΘΞΟΠ. 

10 



10 

ΕΤΟΣ Ζ. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. λγ. 2217 

αὐτοὺς μετ᾽ ᾿4ϑηναίων, ἀλλὰ ξυνελευϑεροῦν, ἀπό τε 
3 ’ ᾿ 3 Η -“ δ... , ΕΙ δ ’ 

᾿ϑηναίων, μὴ αὐτοὶ διαφϑαρῆναν ὑπ᾿ ἐκείνων ἔν ὑστέ- 
-» ᾿ νι Ἥ - - 

ρῷ, ἀλλὰ προποιῆσαι. 2. ἡ μέντοι ἀπόστασις ἡμῶν ϑᾶσ- 

σὸν γεγένηται καὶ ἀπαράσκευος᾽ ἡ καὶ μᾶλλον χρὴ ξυμ- 
μάχους δεξαμένους ἡμᾶς, διὰ ταχέων βοήϑειαν ἀποστέλ- 
λειν, ἵνα φαίνησϑε ἀμύνοντές τε οἷς δεῖ, καὶ ἐν τῷ 

αὐτῷ τοὺς πολεμίους βλάπτοντες. 8. καιρὸς δὲ ὡς οὔπω 

πρότερον. νόσῳ τε γὰρ ἐφθάραταν ᾿ἡϑηναῖοι, καὶ χρη- 
μάτων δαπάνῃ" νῆξς τε αὐτοῖς αἵ μὲν περὶ τὴν ὑμετέ- 
ραν εἰσὶν, αἵ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν τετάχαται. 4. ὥςτε οὐχ εἰχὸς 
αὐτοὺς περιουσίαν νεῶν ἔχειν, ἣν ὑμεῖς ἐν τῷ ϑέρει 
τῷδε ναυσί τε καὶ πεξῷ ἅμα ἐπεςβάλητε τὸ δεύτερον" 
ἀλλ᾽ ἢ ὑμᾶς οὐκ ἀμυνοῦνται ἐπιπλέοντας, ἢ ἀπ᾽ ἀμφο- 

., 2. Ἐν ὑστέρῳ ] χρόνῳ δηλονότι. (λ. Κασσ.) --- 8. Ἧ μέντοι 
ἀπόστ. ---Ἰ σφόδρα τεχνικῶς ἐπὶ τὴν συμμαχίαν προτρέπουσι τοὺς 
“ακεδαιμονίους" ὅτι ἀπαρασκευοί ἐσμεν, ὡς ταχέως ἀποστάντες. 
(λ. Κασσ. 4ὖγ.) --- ᾿ἡπόστασις] ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων δηλονότι. 
- 4. Ἧι καὶ μᾶλλον χρὴ ---] τὸ ἑξῆς, ξυμμάχους ἡμᾶς δεξαμέ- 
νους υμᾶς τοὺς “Μακεδαιμονίους. τὸ γαρ δεξαμένους ἀντὶ τοῦ δέ- 
ξασϑαι. (λ. Κασσ.) -- 8. Ἐφϑάραται ἐφϑάρησαν. (λ. Κασσ. 4γ.) 
-- 10. Ἔφ᾽ ἡμῖν] καϑ᾽ ἡμῶν. (Δ. Κασσ. 4γ.) --- Τετάχαται τε- 
ταγμέναι εἰσίν. (λ. Κασσ. Αγ.) --- 18. ᾿4π᾿ ἀμφοτέρων) ἀπό τε 
ὑμῶν τῶν “ακεδαιμονίων καὶ τῶν “ιιυληναίων. (λ. Κασσ. 40γ.) 

Ἄρδτι. ν. 569. εἴ 1.0». δὰ 
ῬΒγγη, Ὁ. 620. 

Μετ᾿ ᾿ϑηναίων. ΑΥ. ὁΧχ Θπηοπα. 
μετὰ Θηβαίων, αιιἱὶ οΥγοΥ τοῦϊ- 
ὈΓΟΨΙ, 95. ῊΝ 

Προποιῆσαι. Δα προ ἴῃ Ἐ. 5. 

ν. 4]. τυδῆ. δααϊζιηι σ. 

9. Μέντοι. Ὁ. 1. μέντι. Μοχ 
ῬΑ]. ἢ καί ρτο ἡ καί. 

Φαίνησϑε. Ο. Ε. φαίνοισϑε, 
ταϑῖο. 

8. ῆς. Μοξαι. Αὐ. ΟἸγ. Πδῃ, 
οἷος, οχ ἱπίογρυ. Ψ]πηα. καί, φαοα 
Ἰδὲ φποαιιθ οαπὶ ὡς οοηΐαη- 
αἴταγ, 

ἸΝόσῳ τε γάρ. Τέ οτα. ΑΥ. Π8πη., 
γάρ ΟἸ'τ. 

᾿Ἐφϑάραται. Ε. Ἐ. Ο. ἐφϑά- 
ρατε. ἴῃ βκλο κων ἰδυηθ αὐ 8. 
ἃ. ΟΥ. ἐφϑάρηνται. ΑΥ. Οἢγ. 

ἐφϑάρηται. ϑ8εὰ Ῥεπθ ΡΒοΐῖ- 
Εφϑάραταί φησ: Θουκιδίδης καὶ 
τετάγαται" πάντα τὰ τοιαῦτα 
ἀρχαϊκά. ΟἿ, Βαῖΐί, 58. 98, 6, 
δίῃ. ὃ. 904. δαμηοί. 1. 

Αἱ μέν. 4ὶ ἀ6. ΑΥ. 
Ἔφ᾽ ἡμῖν. Ἐ,. ἐφ᾽ ὑμῖν. Τάοπι 

Τὸ. 1. ἴῃ πλᾶγρ, 8], πιᾶπ. Ἐς ὑφ᾽ 
κ. 
4. “Ἅμα οτα. Ὦ. 1. 
᾿Επεςρβάλητε. Αγ. ΟἸχ. δ. 

ἐςβάλ. 
λᾶς Οδδε, ΟἹ. Ὁ. Ἐ, ῬΑ]. 

τι. γαῖ. Βορ. (6.) Θτ. Β. Ὁ. 
Ἐ,. πὶ. ΑΥ. Οἰγ. 8... Βϑυ, αβο. 
Β45. ϑῖθρῃ. 1. 411. Ηδαοὶς, Βδεκκ. 
ἾΝΘα ΤΉ Προ οὐγ Ἰθοῖῖο πι58, 
γϑιϊηθυΐ ποπ Ροϑϑι. “ἢ Ὁ ΠΚ, ἔπιο 
5014 νϑγὰ οδὶ. Ψψηϊσο πᾶ] ἡμᾶς. 

᾿4π᾽, Ο. ἐπὶ, 56 χιοβίσιιμι 8. γ. 

Ρὼ 
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τέρων ἀποχωρήσονται. 5. νομίσῃ τε μηδεὶς ἀλλοτρίας 
ψῆς πέρι οἰκεῖον κίνδυνον ἕξειν. ᾧ γὰρ δοχεῖ μακρὰν 
ἀπεῖναι ἡ Δέσβος, τὴν ὠφέλειαν αὐτῷ ἐγγύϑεν παρέξει. 
οὐ γὰρ ἐν τῇ 4ττικῇ ἔσται ὁ πόλεμος, ὥς τις οἴεται, 
ἀλλὰ δι’ ἣν ἡ ᾿Δ4ττικὴ ὠφελεῖται. 6. ἔστι δὲ τῶν χρη- 5 
μάτων ἀπὸ τῶν ξυμμάχων ἡ πρύςοδος, καὶ ἔτι μείζων 
ἔσται, εἶ ἡμᾶς καταστρέψονται. οὔτε γὰρ ἀποστήσεται 
ἄλλος, τά τε ἡμέτερα προςγενήσεται, πάϑοιμέν τ᾽ ἂν 
δεινότερα ἢ οἵ πρὶν δουλεύοντες. 7. βοηθησάντων δὲ 
ὑμῶν προϑύμως, πόλιν τε προφρλήψεσϑε ναυτικὸν ἔχου- 10 

σὰν μέγα, οὕπερ ὑμῖν μάλιστα προρδεῖ, καὶ ᾿ἀϑηναίους 176. 

ῥᾷον καϑαιρήσετε, ὑφαιροῦντες αὐτῶν τοὺς ξυμμάχους" 

4, Οὐ γὰρ ἐν τῇ ᾿Ἵττικῇ͵ ἔσται --- πρὶ «οὐ γὰρ ἐν τῇ ᾿Δττικῇ 
ἔσται ὃ πόλεμος ; ἐν δὲ ἡμετέρᾳ χώρᾳ, δι᾽ ἣν ὠφελοῦνται οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖοι; χρήματα λαμβάνοντες απὸ τῶν ξυμμάχων, "αὶ πλείονά γε 
ἔσται αὐτοῖς, ἂν ἡμὰς καταστρέψωνται. τά τὲ γὰρ ἡμέ τέρα προρλή- 
ψονται, πρότερον οὐ φορολογοῦντες ἡμᾶς, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἄλλων 
βεβαίως ἕξουσιν. καὶ γὰρ οὐδεὶς ἀποστήσεται; γνοὺς “Μιτυληναίους 
δεδουλωμένους. -- 6. ἩἯ πρόύρφοδος] τῶν χρημάτων τοῖς ᾿4ϑηναίοις. 
ὅρα τὴν σύνταξιν. (1. Κασσ. 4υγ.) - 7. Καταστρέψονται) δου- 
λώσουσιν. (1: Κασσ. 4“ὐγ. ) - 9. ἀεὶ οἱ πρὶν δουλεύοντες] τὸ ἢ οὗ 
πρὶν δουλεύοντες οὐκ ἐπὶ τοῦ πρότεροι ἡμῶν δουλεύοντες νοητέον, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ πρὶν ἀποστῆναι δηλονότι δουλεύοντες, καὶ οὐ μετὰ 
τὸ ἀποστῆναι. - 10. Ὑμῶν] τῶν «Ἰακεδαιμονίων. (λ. Κασοσ. 4ὐγ. ) 
- Προςλήψεσϑε] χτήσεσϑε. (λ. Κασσ. Αὐγ.) --- 19. Καϑαιρήσετε] 
καταβαλεῖτε. (λ. Κασσ. 4ὐγ.) --- ᾿Υφαιροῦντες κατ᾽ ὀλίγον ἀπο- 
σπῶντες. (λ. Κασσ. 40γ.) 

5, “Νομίσῃ. Ἑ. νομίσει. Ῥτο ,“Προςγενήσεται. Π 8". προςγε- 
Ῥτοχίπιο τέ διιΐθηι Ῥὰ], δέ, ΠὨδῖη- γνήσονται. 
46 Ο. μηδῆς. Τ᾽ ἄν. .,(1Τἄν ἘΠπιο] εις. δᾶ 

᾿Ωφέλειαν. ῬΑ]. ΒΕΚΚ. ὠφε- ΑΥΒίορ δι. Ασβδυμ, ν. 828.“ 
λίαν. Οἵ. 46 Ατῇ. οἵδ, ἀρ. Ὑμιιο, ὈΙΝῸ. 864 τὲ ἄν μὲς Ἰοῃβα 
Ρ. 158. δρίΐιι8 «πδηὶ τοὶ ἄν. 

“Ὡς τις. ῬΑ]. ὅςτις. 7. Ὑμῶν. Ὁ. ἡμῶν. 

ἭΝ : ἱῬᾷον. Ἐ.. μᾶλλον. 
Ἡ Ἅ4ττ. Ἡ οπι. Ἐ. τι. ,-Καϑαιρήσετε. ϑηϊάας χαϑαι-- 
6, Ἔστι δέ. ΟΥ. ἔτι δέ. Ἐ. ρήσεται Ἰηϊτοεγρτοίαιιν καϑελεῖ- 

ΟἿ. δέ. ται. Αρυὰ Ἠδβυοῖ. χαϑαιρε- 
, - ϑήσονται, καταστραφήσονται. -» 

ἿΝ ΤΟΝ τι. Ἀγ. ὉἘγ, ᾿μεῖ ΟὟ Α58. Καϑαιρήσετε, οὐ καϑε- 
λεῖτε, Θουκυδίδης. ῬΠοῖ. Ηθτπι. 

Τά τε ἡμέτερα. ΑΥ. καὶ τὰ ρ, 99, Αἀὰ. Ζοη, ρ. 1164. ἐπὶ. 
ἡμέτ. αι Τιπι. οὲ Ῥμαν. 
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(ϑρασύτερον γὰρ πᾶς τις προςχωρήσεται") τήν τε αἰτίαν 
ἀποφεύξεσϑε, ἣν εἴχετε μὴ βοηϑεῖν τοῖς ἀφισταμένοις" 
ἣν δὲ ἐλευϑεροῦντες φαίνησϑε, τὸ κράτος τοῦ πολέμου 
βεβαιότερον ἕξετε. 

(Ἐπίλογο".) 

ιδ΄. .. Δἰσχυνϑέντες οὖν τάς τε τῶν Ἑλλήνων ἐς 
ὑμᾶς ἐλπίδας καὶ “ία τὸν ᾿Ολύμπιον, ἐν οὐ τῷ ἱερῷ 
3: ἀν 8... ἢ . 2 , , , 
ἴσα καὶ ἵχέται ἐσμὲν, ἐπαμύνατε, Μυτιληναίοις ξυμμα- 

χοι γενόμενοι" καὶ μὴ πρόησϑε ἡμᾶς, ἴδιον μὲν τὸν 

κίνδυνον τῶν σωμάτων παραβαλλομένους, κοινὴν δὲ τὴν 

ἐκ τοῦ κατορϑῶσαι ὠφέλειαν ἅπασι " δώσοντας ", ἔτι 

1. Θρασύτερον] ϑαῤῥαλεώτερον. (1. Κασσ.) --- Προςχωρήσε- 
ται] προςχωρήσει, ὑμῖν δηλονότι. --- 8. Τὸ κράτος τοῦ πολέμου] 
τὸ δύνασϑαι δηλονότι περιγενέσϑγαι ἐν τῷ πολέμῳ. 

ιδ΄. 7. Ἴσα καὶ ἱκέται ἐσμέν ὅμοιοι καὶ ἴσοι ἱκέταις ἐσμέν. (λ. 
Κασσ. 40γ.}) τὸ ἴσα καὶ ἱκέται ἐσμὲν εἶπεν, ἐπειδὴ καὶ συμμαχίαν 
αὐτοῖς προφάγουσιν, ὥςτε καϑ' ὃ μὲν κινδυνεύουσιν, ἱκέται εἰσὶ, 
χαϑ' ὃ δὲ συμμαχίαν διδόασιν, οὐ παντάπασιν ἱκέται, ἀλλ᾽ ὥς- 
περ ἱκέται. --- 8. Πρόησϑε] ἀπολύσητε. (λ. Κασσ. 4ὖγ.) --- Τὸν 
κίνδυνον] τοῦτο ἐπὶ τῆς δαπάνης ἀκουστέον καὶ τῶν ἀναλωμάτων. 
[ἡμέτεροξ, φησὶν, ὃ κίνδυνός ἐστιν" ἡμεῖς γὰρ δαπανώμεν. ( Κασσ- 
“450γ.}} --- 10. “ηιδόντας δώσοντας. (λ. Κασσ. 40γ.) 

ὅσο ὩΣ ἴσοι ἍΔΕ. Χιὰ , 1 
ΡῬ. 104. 
᾿Ἐπαμύνατε. Ε. ἀμύν. Ὧδ 8ο- 

Θρασύτερον γὰρ --- προςχωρή- 
σεται. Ηδρο οἷαι ὟΑ11α ἴῃ ρᾶ- 
τη! θβῖπι τα θοι ΒΚ, ῬΊΘ 81. 
Ἰητουρη οὕϊοποπι δηῖ6 ὁ ασύτ. οἵ 
Ῥοβὶ προςχώρ. ἴᾶπὶ Ηδ80Κ. 5115- 
τυ]ογαῖ, ῬΥΟ γάρ ΑΥ. δέ. 
Τρ ἴον ΤΙ 99 Ὁ 6 
Προςχωρήσεται. Ο. προχωρ. 
Ἣν εἴχετε --- φαίνησϑε ΟΡ 51- 

χα ΠΟΥ οδαθηῦα νουρὰ ἀποφεύ- 
ξεσϑε δὲ φαίνησϑε οπι. 1., 568 
ἴῃ ΠιδΥρ. 8]. πι8}). 510]. 

Ἐἴχετε. Ναῖ. Οτ. (ἰσ 8 ΡΥ. 
ταᾶπ...) ΑΥ. ΟἸγ. πιᾶγρ. ϑίθρῃ. 
ἔχετε. 

41ὲ νἴθηβ (455. Ο. Ἐς Ῥα]. Ἀθδ. 
(Ο.}) ΟΥ, τι. ψαϊρο (Ηδδοῖ. 
ΒΚ...) δ᾽. 
δοΥΙρῖ, 

Ολν. ΧΙΝ. Τῶν Ἑλλήνων 5. 
ν. ἃ]. πῖᾶ}, Ε', 

Οἵ, Ἑδυγ. ἀἱδους 

σρηΐα ν. πρόησϑε να, ΕἸΡΠαιηπι. 
ΗΔ4]]. 4. 1896. ρ. 519 56. 

Παραβαλλομένους. 65. (6.) 
σπεριβαλλ.. 564 1ῃ πηᾶΥΡ;, Υ60. Τ1811- 
γο. παραβαλλ. Ααά, ποῖ, 

᾿Ὠφέλειαν. ῬΑ]. τι. ΒοΙτς, ὦφε- 
λίαν, 5ἰοιι 18, 5. ἴὰχ Πδη. ἀθ. 

“Ιώσοντας (855. Ατρ, ΟἹ. (. Ἐ΄, 
ῬΑ]. 11, ψαϊ, Η. μ6ρ. (6.) στ. 
1. Ε΄. Ψψιμα. Β. τὰ. Ασ, Οἢγ, Π 8}. 
Βαγν. Α]4. ΕἸοσ. Βα5. Ψαϊρο δὲ- 
δόντας, φιοᾶ ἴῃ ΑΥ, δα τηδυρ. 
δουρί, ΜΆ] πὶ Ἰοροτο δώσον- 
τὰς εχ οοασᾷά, ρΡ]ουίβαιθ; νϑυιηῖ 
«τιιτι. ὅ50Π0], διδόντας δχρομδὲ 
ῬοΥ δώσοντας, νἱάονῖ ροῖοδὲ πος 
6556. {Π|ὰ5 ἱπιθγργθίδιϊο  πϑι]: 
δάρθοσιδ πο οἱΐπι νι! ῖϑηι πλαῖδ- 
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δὲ χοινοτέραν τὴν βλάβην, εἶ, μὴ πεισϑέντων ὑμῶν, 
σφαλησόμεϑα. 2. γίγνεσϑε δὲ ἄνδρες, οἵουςπερ ὑμᾶς 
οἵ τε Ἕλληνες ἀξιοῦσι, καὶ τὸ ἡμέτερον δέος βούλε- 
σεν 

(“ακεδαιμόνιοι Λεσβίους ξυμμάχους ποιοῦνται καὶ παρασχευάξον- 
ται ὡς ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν πάλιν ἐςβαλοῦντες.) 

ιε. Τοιαῦτα μὲν οἵ Μυτιληναῖοι εἶπον. οἵ δὲ 4α- 
κεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπειδὴ ἤκουσαν, προςδεξά- 
μένοι τοὺς λόγους, ξυμμάχους τε τοὺς Μεσβίους ἐποιή- 
ὅαντο, καὶ τὴν ἐς τὴν ᾿Δ“ττικὴν ἐοβολὴν τοῖς τε ξυμμά- 
χοις παροῦσι κατὰ τάχος ἔφραζον ἰέναι ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν 
τοῖς δύο μέρεσιν ὡς ποιησόμενοι, καὶ αὐτοὶ πρῶτοι ἀφί- 
χοντο, χαὶ ὁλκοὺς παρεσχεύαξον τῶν νεῶν ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ, 
ὑπεροίσοντες ἐκ τῆς Κορίνϑου ἐς τὴν πρὸς ᾿ἀϑήνας 9ά- 
λαῦδσαν, καὶ ναυσὶ καὶ πεξῷ ἅμα ἐπιόντες. 2. καὶ οἵ 

μὲν προϑύμως ταῦτα ἔπρασσον" οἵ δὲ ἄλλοι ξύμμαχοι 

2. Ἄνδρες ἀνδρεῖοι. πρόϑυμοι. (1. Κασσ. .40γ.) 
εξ. 7. Τοὺς λόγους] τῶν Μιτυληναίων. (λ. Κασσ. “4γ.}) -- 

10. Τοῖς δύο μέρεσιν] ἵνα τὸ μὲν τριτημόριον μείνῃ, φυλάττον 
τὴν πόλιν ἑκάστην, τὸ δὲ δίμοιρον ἐπὶ τὸν πόλεμον ἔλθη. --- Ποι- 
ησόμενοι) τὴν ἐςβολὴν δηλονότι. (λ. 4ὖγ.) --- 11. “Ολκούς] οἱ ὁλκοὲ 
ὀργανά εἶσιν, οἷς αἱ νῆες ἕλκονται. (λ. 4ὖγ.) --- 18. ᾿Επιόντες] 
κατὰ τῶν ᾿Αϑηναίων δηλονότι. (λ. Κασσ. 40γ.) 

τὶ. ΚΙΘΤΈΕΜ, ϑεᾶ Ἰίοοῖ μαθα 
ῬΤΟΡΑΡΙΠΙΘΥ βἰε αἰβραΐδια, τᾶ 
46 ολτι58 115 ΠΟΥ ΘΠ σοϑϑὶς ΗΔ.» 
05 ἰδ η16 οἷαι ΒΘΚΙ,, τοῦ ΠΙΡΥῚ5 
οοποθάθηιηι ρῥιυιξαν ηλι15., ῬΥδ6- 
5ΘΥΕΪπι αι 11Ππ4 ἱρδιίιπι δοο- 
Ἰοπ ἴῃ (455. οἱ Απϑ. ἀ6βῖς, 

“Σφαλησόμεϑα. Οτ. ἀσφαλησ. 
2. Τίγνεσϑε δέ. ΟἹ. γίγν. οὖν. 

Οἴουςπερ. Ἐ,. οἵους περί. 
ΟκλΡ. Χν, Καὶ τήν. Τήν ἴπ- 

ν1118. οπηηΐθιι5 ΠΡΥβ δῖ Ηδδοκ. 
Ἰποἷ5 ἸποἸ πἀοθαίισ. ΒΘ βριοἴτιν 
84 1γυιριϊοποιι, 4πᾶπὶ ΜΜΙγ.116- 
πδοὶ 18, 4. βιιαβϑϑυύδηΐ, 

᾿Εςβολήν. Ῥιιποίτιηι, «ιοᾶ 
Ῥοβὲ ἴσο νοὐϑ]. νι]ροὸ ἰηθρίθ 

ΘΟ]]Ποσαίτιγ, οἰπὶ Η61]1πι, οἱ ΒΘΚΚ. 
βιιδἐ τ] τ15. Ηδδοκ. οἷαβ ἰοοο 11- 
πθοΐδπὶ παροῖ. Αὐά. ποῖ. 

Παροῦσι οπι. Αγ. ΟἸγ, θη. 
Ἐς τόν. Ἐς 46. Η. μος. (6.) 
Ποιησόμενοι. Ἐ΄, δἀάϊξ τὴν ἐς- 

βολήν, εχ 8.080]. Ροβὲ ''οὺ νεὺ- 
Ῥυμ διυιΐθηι ΓἸΥδιι5 ν τ] σὸ ῬΟΥΡΘ- 
γαπὶ Ραηοἴθπι ΡΟὨἾ ΠΥ, Οὐ Οπα 
Ηδ1]πι. δὲ σροθηΐτ. δαϊττ, πλῖπο- 
χϑηϊ ἱπίθυριι ποι οι Θὴι 5. 5 τα ϊ-- 
Τηιι5. 

Παρεσκεύαξζον. Τ. παρεσκέβα- 
ον. Ατ. ΟὨχ, θη. παρεσκευά- 
ζοντο. 

᾿ϑήνας. οΞκαι. ᾿“ϑηναίους. 
ὦ, Ταῦτα. ΟΙ. τοιαῦτα. 
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βραδέως τε ξυνελέγοντο, καὶ ἐν καρποῦ ξυγκομιδῇ ἦσαν ὀγδύφυ 
καὶ ἀῤῥωστίᾳ τοῦ στρατεύειν. μηνὸς. 

(5. ᾿ϑηναῖοι μὲν ἑκατὸν ναυσὶ παρὰ τὸν ᾿Ισϑμὸν πλέουσι, Ἴα- . 
χεδαιμόνιοι δὲ στόλον ἐς Λέσβον παρασκευάξουσιν.) 

ις΄. Α4ἰσϑόμενοι δὲ αὐτοὺς οἵ ᾿Ζϑηναῖοι διὸ κατά- 

γνῶσιν ἀσϑενείας σφῶν παρασχευαζομένους. δηλῶσαι 

5 βουλόμενοι ὅτι οὐκ ὀρϑῶς ἐγνώκασιν, ἀλλ᾽ οἷοί τέ εἶσι, 
μὴ κινοῦντες τὸ ἐπὶ “έσβῳ ναυτιχὸν, καὶ τὸ ἀπὸ Πε- 
λοποννήσου ἐπιὸν ῥαδίως ἀμύνεσϑαι, ἐπλήρωσαν ναῦ 

θς {1 

᾿ ΄ Ψ ν , 

ἑχατὸν, ἐςβάντες αὐτοί τε, πλὴν ἱππέων καὶ πεντακοσιο- 

μεδίμνων, καὶ οἵ μέτοικοι" καὶ παρὰ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἀνα- 
΄ 5» , ᾽ » ΓΕ , » 

γαγοντες, ἐπίδειξίν τε ἐποιοῦντο, καὶ ἀποβάσεις τῆς .11ε- 
τ » » 

. λοποννήσου δοκοῖ αὐτοῖς. 2. οἵ δὲ “ακεδαιμόνιοι ῆ 1) ᾽ 

10 

1. Ξυγκομιδῇ } συλλογῇ. (1. Κασσ. 4γ.}) -- 2. ᾿ἀῤῥωστίᾳ τοῦ 
στρατεύειν μεταφορικῶς εἶπεν, ἀντὶ τοῦ, οὐ προϑύμως ἐστρά- 
ἐὐφυθῇ 

5. ᾿Εγνώκασιν οἱ Πελοποννήσιοι. (1. 4ὐγ.) - Εἰσί] οἱ 
"ἀδηναῖοι. (λ. Κασσ. 4ὖγ.) -- 8 Πλὴν ἱππέων καὶ πενταποσίομε- 
δίμνων]) ἔστιν ᾿“ϑήνῃσι πολιτικὰ συντάγματα ὧν τὸ εὐπορώτα- 
τον πενταχοσιομέδιμνοι, τὸ δὲ δεύτερον. ἐππεϊε., τὸ δὲ τρίτον ξυ- 
γῖται; τὸ δὲ τέταρτον ϑῆτες. οἱ μὲν ουν πεντακοσιομέδιμνοι οὐκ 
ἠναγκάσϑησαν εἰρελϑεῖν εἰς τὰς ναῦς. ὡς μεγίστην τιμὴν “ἔχοντες 
ἐν τῇ πόλει διὰ τὸ πολλὰ τελεῖν" οἱ δὲ ἱππεῖς, ὅτι οὐκ ἣν τού- 
τῶν χρεία. --- 10. ᾿Επίδειξιν) δεῖξιν φανεράν. (1. Κασσ. Α41ὖγ.) --- 
11. Ζοκοῖ] ἔδοξε. (λ. Κασασ. Αὐγ.) 

αλν. ΧΥ͂Ι. ᾿Ἐγνώκασιν. Ὁ, Καὶ ἐν -- ἦσαν. »» ΕἸΥΠΊΟ]. 
Αἱ νἱᾶ. Βογπη, δᾶ Χθ- . 788,1 καὶ ἐν συγκ. καρποῦ 

ησ. Ὁ γΥΑ55. Νϑο δ]ϊίοσ 8.18. 
ἐξ ῬΒᾶν. ἴπ συγκπομιδή, οἱ Ῥμοῖ, 
Ῥ. 403. (Ηοτιι.) καὶ ἐν συγκ. καρ- 
πῶν ῆσ. Θεά, ὙΠ οπιδ5 [ἴῃ ἀῤ- 
ῥωστία, «ιι1 ΡῬγοχίπια. «ποθ 
ἰβαιι6 δα στρατεύειν ΒΑΡ 61] 16 σ]ὲ 
ἐν καρπῶν ξυγκομ.““ ὙΥΑΒ55. νὸ- 
χιπὶ χαρποῦ οἴίαπι δριια Τ᾽ Ποτλ. 
ἀτιπο 6 1155. γθοθρίμπι. ὕδοῖο- 
σῦτὶ ΟΥ̓ Ρτο ἐν ρυϑεβροὶ ἐγ, 1η Εἰ. 
ΞΥΠΑΡα ξυν πομιΐηῖβ ξυγκοί. 5. 
ν, ἃ]. πδῃ. 

᾿ἀῤῥωστίᾳ. δι ἀα5 Ἡ,. ν. ἀῤ- 
ῥωστίᾳ τοῦ στρατεύειν ἀντὶ τοῦ 
ἀπροϑυμία. Θουκυδ. ““ ὈὕΚ. 
Ααὰ. ΒΕΚΚ. Απροαὰ, Ρ. 446, ο 
ΡΠ, Ρ. 8. εἰ ΝΥ 55., δάμοῖ. 

ἔγνωσαν. 
ὨΟΡΗ. ΑἸΔΡ. 1Π|, 1. 48, 

Τὸ ἐπί. Ῥα], τῷ ἐπί. 

«Πέσβῳ. Ῥι66. (6.) Ὁ. ΜΜοϑσαιι. 
“Μέσβον. ΟἾγ. τῇ ““έσβῳ- 

᾿ἀμύνεσϑαι. αΥτ. ἀμύνασϑαι. 
Αὐτοί τε. Τέ ἀο. Οτ. Ε. 
Καὶ παρά Οα55. Απρ. ΟἹ]. Ἐ, 

Ῥαϊ. ΤῊ ἌΣ. Βερὶ (ἡ) Οτ. 1. 
Μοσ5ηιι. τι. Αὐ ΟἾγ. 1)84π. Ηδαοῖ.. 
ΒΟΚΚ. γα11ὰ: δὲ Ῥγαφέογνθοιὲ 
Τομπιίτσιι. Καὶ οἱ παρά 6. Ὁ. 
ἘΞ Ψυ]ρο καὶ περί. 

ἯΙ. ΑΥ. Πᾶν. εἶ, ἴὰ 11Π1||5 ἰὰ- 
τηθη ππαΥρ. ἡ 

“Ιοκοῖ. ΠΗ Οτ. ἢ. 1. Πδι. 
δοκεῖ, ἵπ Οὐ. ἔδιιθα ἐπιθη ἀδίιηι 



ἐδ. 
Κεφ. “ 

ὃ.γ. 

ἐδ. 
Κεφ.ξ. 
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ὁρῶντες πολὺν τὸν παράλογον, τά τε ὑπὸ τῶν. “εσβίων 
ἰῥηϑέντα ἡγοῦντο οὐχ ἀληϑῆ, καὶ ἄπορα νομέξοννεσι, ὡς 

αὐτοῖς καὶ οἵ ξύμμαχοι ὃ ἅμα οὐ παρῆσαν, καὶ ἠγγέλλοντο 

καὶ αἵ περὶ τὴν Πελοπόννησον τριάκοντα νῆες τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων τὴν περιοικίδα αὐτῶν πορϑοῦσαι, ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ 
οἴκου. 8. ὕστερον δὲ ναυτικὸν παρεσκεύαζον ὅ τι πέμ- 

ψουσιν ἐς τὴν “έσβον᾽ καὶ κατὰ πόλεις ἐπήγγελλον τεσ- 
σαράκοντα νεῶν πλῆϑος.. καὶ ναύαρχον προςέταξαν ᾽4λ- 
κίδαν, ὃς ἔμελλεν ἐπιπλεύσεσϑαι. 4. ἀνεχώρησαν δὲ καὶ 
οἱ ᾿ἀϑηναῖοι ταῖς ἑκατὸν ναυσὶν, ἐπειδὴ καὶ ἐκείνους 
εἶδον. 

(6. Μμέγεϑος τοῦ ναυτικοῦ τῶν ᾿᾿ϑηναίων καὶ ἀναλώματα αὐτῶν.) 

ιξ΄ Καὶ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον. ὃν αἵ νῆες ἔπλεον, 
ἐν τοῖς πλεῖσται δὴ νῆες ἅμ᾽ αὐτοῖς ἐνεργοὶ κάλλει “ἐγέ- 

ψοντο; παραπλήσιαι δὲ καὶ ἔτι πλείους ἀρχομένου τοῦ 

πολέμου. 2. τήν τε γὰρ ᾿Δττιχὴν καὶ Εὔβοιαν καὶ Σα- 

λαμῖνα ἑκατὸν ἐφύλασσον, καὶ περὶ Πελοπόννησον ἕτε- 

2. Ἴπορα νομίξοντες] ἀντὶ τοῦ τί δεῖ ποιεῖν ἀπέγνωσαν. --- 
7. Ἐπήγγ ἑλλον] ἑἐξήτουν. (λ. Κασσ. 4ὖγ.) --- 10. ᾿Εκείνους εἶδον] 
ἀναχωρήσαντας δηλονότι. (λ. Κασσ. 40γ.) 

εζ΄. 18. Ἐν τοῖς] ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις, ἢ [ ἐν τούτοις (ὐγ. ̓  
τοῖς ᾿Αϑηναίοις. 
τουτέστι πλώϊμοι καὶ χρησταί. 

δοκοῖ. Ιποργίϊ5 Ῥασ. ἐδόκει, οἷ 
5. Υ. 8]. πηδη, γρ. δοκοῖ. ϑέαιϊπι 
Ῥοξὶ αὐτοῖς ΡΥο οο]0 τϑοὶθ ριι- 
οἴππὶ Ροβιθγιιηὲ Ηδδοῖϊς, οἱ ΒΘΚΚ. 
Απῖθα νθῦὸ ροβὲ μέτοικοι τ] ητι5 
ῬΙθθ 1 ΘΥΡαηχίπλιι5, ΒΟΚΚ. 10ὲ 
δάθο νἱγρυθαηι 5ο] πηι ΘΟ] αν]. 

2. Παράλογον. Ο. κατάλ. 
Τῶν Λεσβίων. Ἡ. Βορ. (6.) 

ΟΠ1. τῶν. Οσ. Περοὶ τοῦ “εσβίου. 
Νομίξοντερ. Οτ. νομίσαντες. 
'ῶς αὐτοῖς. Οτ. καὶ αὐτοί. 
Τὴν Πελοπόννησον. Τήν ΟΠΊ. 

Τὴ. ΑΥ. ΟἾγ, δη. 
8. Ὅ τι. Ατ. Οἢγ. Ώδη. ὅπως, 

ΕΧ, Τί οΥΡΥ. ΟἿΟΣ ἅ. »».160. 
Ἐπιπλεύσεσϑαι. . ἐπιπλέσε- 

σϑαι. 

Ἐνεργοί) αἱ τὸ ἔργον ποιοῦσαι τῶν νεῶν, 

4, Καὶ ἐκείνους. Καί οτα. Ὦ.- 

ΟλνΡ. ΧΥΠ. Κατὰ τόν. Τόν 
οὐὰ Ε. δὲ πιοχ ρχὸ ὅν νϑοιιιπι 
βραΐϊϊαιπι Παροῖ, 
Ἔν τοῖς. ΟἾγτ. αὐτοῖς. Οτ. Ε΄. 

ἐν αὐτοῖς. Ὁ. ἐν αὐταῖς. Αἴ νὶὰ. 
Βειῖπι. ΟΥ, τπθα, ὃ. 157. ΜΔ... 
ξ. 289, Ηδδοκ. δὰ ".]. εἱ δἀποῖς 
84 1, 6. ῬΑ]. ροβὶ τοῖς Ἰδοιηᾶπῖ 
Πιαροὲ φιδιιοῦ ΠΟΥ ασιι πη. 

“4“μ΄. Ὦ. Ρίεπθε ἅμα. Αἱ νἱᾶ, 
δουρί, ἀἴβοσ. δὰ 11|, 94, 9. 

᾿Ἐγένοντο. Ἐ.. ἐγίγνοντο, ἕ 5. 
τ αἱ. πηδη. 

᾿δρχομένου τοῦ. Ἐ.. ἄρχομ. ἅμα 
τοῦ. 

ῷ. Καὶ Εὔβ. ΟΥ. καὶ ἐς Εὔβ. 

10 
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ραν ἑκατὸν ἦσαν, χωρὶς ὃδ αἱ περὶ Ποτίδαιαν καὶ ἐν ἰδ. 

τοῖς ἄλλοις χωρίοις" ὥςτε αἱ πᾶσαι ἅμα ἐγίγνοντο ἐνκαρι δ 

ἑνὶ. ϑέρεν διακόσιαι καὶ πεντήκοντα. 8. καὶ τὰ χρήματα πε΄. 

τοῦτο μάλιστα ὑπανάλωσε μετὰ Ποτιδαίας. τήν τε γὰρ 
δ Ποτίδαιαν δίδραχμον ὁπλῖται ἐφρούρουν, ( αὑτῷ γὰρ καὶ 

10 

18 

ὑπηρέτῃ δραχμὴν ἐλάμβανε τῆς ἡμέρας,) τριρχίλιον μὲν ἰδ. 

οἵἱ πρῶτοι, ὧν οὐκ ἐλάσσους διεπολιόρκησαν, ἑξακόσιοι, ἐδ 

δὲ χαὶ χίλιοι μετὰ Φορμϑώνοις οἱ μι μὴ νὴῆὲς τε ξά. ἷ 

αἵ πᾶσαι τὸν αὐτὸν μισϑὸν ἔφερον. 4. τὰ μὲν οὖν χρη- Βιβ,. τε 

ματα οὕτως ὑπαναλώϑη τὸ πρῶτον, καὶ νῆες τοδαῦταικεφ. ξδ΄. 
δὴ πλεῖσται ἐπληρώϑησαν. - 

(7. Στρατεία Μο,Οτιληναίων ἐπὶ Μηήϑυμναν καὶ Μῆηϑυμναίων ἐπ᾽ 
Ἄντισσαν. Ὕστερον Πῖυτιλήνη κύπλῳ περιτειχίξεται.) 

ϑ “" Ἁ Ἁ Ἁ 3 ᾿ « 

νη. -Μυτιληναῖοι δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ὃν οἵ 

“ακεδαιμόνιοι περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἦσαν, ἐπὶ Μήϑυμναν 
ὡς προδιδομένην ἐστράτευσαν κατὰ γῆν, αὐτοί τε καὶ 
οἵ ἐπίκουροι. καὶ προςβαλύόντες τῇ πόλει, ἐπειδὴ οὐ 

7. Οἱ πρώτοι] ἐπέμφϑησαν γὰρ ἐκεῖ πρῶτοι καὶ δεύτεροι. οἵ 
μὲν οὖν πρῶτοι ἔμειναν ἕως ἁλώσεως τῆς πόλεως πολιορκοῦντες " 
οἱ δὲ δεύτεροι, οἱ μετὰ Φορμίωνος, πρὸ "τῆς ἁλώσεως ἀνεχώρη- 
σαν. --- . “Ἰιεπολιόρχησαν] διόλου, φησὶ ν μέχρι τῆς πολιορκίας ὑπέ- 
μεινεν ὁ ἀριϑμὸς τῶν ὁπλιτῶν. --- 9. Ἔφερου] Ὁ ὑφ ι (λ. 4}ὐγ.) 
- 11. ᾽᾿Ἑπληρώϑησαν) ἀνϑρώπων δηλονότι. (λ. 40ὑγ.) 

“Ἅμα ἐγίγνοντο. Βιορ. (6.) ἐγξξ 1Π1το 51} Ππι σαρ. οἷν ΑΡΥΘ5Ὸ, 
γνοντο ἅμα. ὉΣ θ ΘΟ ΤΙ. 
Ἔν ἀς͵ Οὐ, Ἠαπ. Νὴέξς τε. Οποὰᾶ νιῖσο ρτϑθοθ- 
Καὶ πεντήκοντα. Καί οπι. αἷβ᾽ ριυιποῖιιπι, οἵπὶ ΒΘΚΕ. ἴπ 
δ], ΘΟ]οπ πλιιίανἑπιιιδ.,. α ποβίχσιπε 
8. Ὑπανάλωσε. Ἐ.. ἐπανάλ., Ὁ τέ τεἴευδίιν δὰ 14, χιοᾶ ἴῃ τήν 

5. ἐπ 81. πιδῃ. τξ γάρ Ἰορίτατ. 
ἀὑτῷ. πὶ. ΑΥ. αὐτῷ. Αἱ πᾶσαι. Αιιρ. ἁπᾶσαι, 568 ἃ 
ἱγπηρέτῃ δραχμήν. ,»ΗΪϊς νοτ- Τῆδη. Τθα. οοΥγθοί, αἵ πᾶσ. ὶ 

Ῥύπα τπιππχπὶ διιρστνιπι γθϑυΐτιθ- 4. «Ὑπαναλώϑη. Ἐ. ἐπαναλό- 
ἀπστὰ οθηϑοῖ Μοιγβῖιι5, οἵ Ἰερθη-ὀ 9η-. 
τη ὑπηρ. μισϑὸν δραχμ. ) {το σαν. ΧΥΠΙΠ. Οἱ “ακεδ. Οἱ 

το οἰΐδηὶ Ἰθρὶϊ ΟἹρίδηιβ, αι] ἂς. Ομγν, Π)8η. 
ἢπαΐι5 Ἰοοὶ τηθηλίηῖς ἴῃ ΟΥδῖ. Προδιδομένην. στ. προδεδομ. 
οοῃίΐν. Τιορῖ. Ρ. 175. δα, ΕὙδμο. Προςβαλόντες. Ε,. προςβαβόν- 

ἱρ. 88, Ὑν01.} νἱὰ. Μειισβ. Αὐ-. τες, εβϑθὰ β' ουυ. 8]. πιᾶη. ΑΥ. 
]ς, Τοῦ. Ρ. 70.“ ΗΠ. 5. ,,171ι.- ΟἿ γ. Ώδη. προλαβόντες, ἴῃ ΑΥ. 
σϑόν ποπ Οριι8, ΄υπι βθαιιϑίιχ ἰαυηθη διμθπα, προρλαβ. 



25.431. ΘΟΥΚΑΜΊΖ“ΟΥ ΨΙΓΡΑΦΕΣ τ. 

προὐχώρει ἣ προςεδέχοντο, ἀπῆλθον ἐπ᾽ ᾿ἀντίσσης, καὶ 
Πύῤῥας, καὶ " ᾿Ερέσου "" καὶ καταστησάμενοι τὰ ἐν ταῖς 178. Ι 
πόλεσι ταύταις βεβαιύτερα, καὶ τείχη κρατύναντες, δὶ 
τάχους ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴχου. 9. ἐστράτευσαν δὲ καὶ οἵ 
“Μηϑυμναῖοι, ἀναχωρησάντων αὐτῶν, ἐπ᾽ '΄ἀντισσαν" καὶ ὅ 
ἐχβοηϑείας τινὸς γενομένης, πληγέντες ὑπό τε τῶν ᾿᾽άν- 
τισσαίων καὶ τῶν ἐπικούρων, ἀπέϑανόν τε πολλοὶ, καὶ 

ἀνεχώρησαν οἵ λοιποὶ κατὰ τάχος. 8. οἱ δὲ ᾿Δϑηναῖοι, 
πυνϑανόμενοι ταῦτα, τούς τε [Μυτιληναίους τῆς γῆς κρα- 
τοῦντας, καὶ τοὺς σφετέρους στρατιώτας οὐχ ἵχανοὺς 

Ὄλ. πήιὄντας εἴργειν, πέμπουσι περὶ τὸ φϑινόπωρον ἤδη ἀρχό- 
δ Γ᾿ μενον Πάχητα τὸν Ἐπικούρου στρατηγὸν καὶ χιλίους 
Ὑχη΄. ὁπλίτας ἑαυτῶν. 4. οἵ δὲ, αὐτερέται πλεύσαντες τῶν 
ἐνάτου 

μηνός. ιη΄. 8. Κρατύναντες 1 ἰσχυροποιήσαντες. --- 6. Πληγέντες } με- 
γάλως νικηϑέντες οἱ Μηϑυμναῖοι. πληγὴ γὰρ κατὰ πόλεμον καὲ 
τραῦμα ἡ ἰσχυρὰ ἧττα. --- 11. Εἴργειν) τοὺς ηιτυληναίους. (λ. 

4υγ.) 

Προὐγώρει. ῬΑ]. προχώρει- 

Πύῤῥας. ψυσο (6ὲ ΒΚ.) 
Πύρας, δου ΠΟΥ ΟΠ ἢ 65. »Πυῤ- 
δας Ῥᾶι]ο Ἰηΐτα [ο. 85. ἴῃ οπιηΐ- 
Ριι5 1Πρυ15, ο. 95. ἴῃ Ιοηδθ ρ]6- 
σίβαιιθ οἱ ορίϊηι15]. 516 οἱ δίγαβρο- 
Ὡ1, ϑουϊδοὶ 8] 11|5486.«Κ6 ΗΠΠ5. 
9 Ο611ν, 111, σεορυ. Αηϊ. 2. μϊς 
4αοαιιθ, πἴ ἰαῖτα δὲ δριιὰ 4]108 
Πύῤῥας 5οΥἹροπάιϊιι ὌΡΕ οθη- 
βοῖ, δα. Ηδύροου. ἢ. Ηῆηα 
Ῥγγγλίακ θα Ῥιι6}}88 Ονἱά. Ερ]βῦς 
ϑδρρῇ. ν. 15... ὉὔΚ, Ηοο ἰἴρὶ- 
ἐὰν οἷαι Ηδδοῖς, σϑϑυϊ αι] Π115. 

Ἐρέσου. ῬΑ]. Ψίμα. Ἐρεσοῦ. 
Τι. Ψαῦ, ΒεΙκ, ᾿Ερέσσον. Η. 65. 
(6.) Ἔρεσσοῦ. ϑοτίρειγα. πἰ1-- 
46 ἀν) ῖα 6ϑι. ΨΙὰ. 1. 2, ν». 448. 
εὐ ΒΘΚΙ. δὰ ἢ. 1. Α νιιϊ]ραῖαᾷ ἴ8- 
γ6η, οἱ Αγοδα. Ὁ. 76. μαΐτγο- 
οἰπαΐατ, ἄοηθο σουίοτα ὐριι- 
τηθηΐα ργοΐθυαμει, ΠΟ Υ606- 
ἀδμάιϊιαι χα ϊοανπειιβ. 

Καὶ τείχη. δες τιδαιι6 δὰ καὶ 
ἐχβοηϑ. οι. Ο]..γ. φσν ᾿ἰρχὰ- 

Ὑ1π5 ἃ τιπὸ καί 8ἅ Δ] ἐθυιπιὶ Δ 6 Υ- 
ΤΑΥΘΥΪ. 

“Ζιὰ τάχους. Ζιατάχος ἴπ ΑἸά, 
ἘΊοΥ. Βα5. ϑῖθρῃ. 1. θχβίϑσθ αἱ- 
οἴταγ, 5βϑα παιὰ ἀμθὶθ διατάχους 
101 Ἰϑσίεατ. 

᾿πῆλϑον. Ἐ,. ἐπῆλϑον, ἃ 5. ἕ 
4]. τ8}. 

9, "ἀντισσαν. ῬΑ]. ᾿ἀντίσσαν. 
Πολλοί. ΟἾγ. Π)δη. οἱ πολλοί. 
Οἱ λοιποί. Βι65. (6.) Ὁ. 1. οὗ 

πολλοί. Ἐς. αὐτγαπηαιιθ ΟἿ. 
Κατὰ τάχος. Ῥοϑβὶ π8θο Ε. ἴπ- 

βϑυὶῦ ἸΠΙΘΥΡΥΘῦ. ἐπ᾽ οἴκου. 
8. Πυνϑανόμενοι. Β. πυνϑό- 

μενοι. 
Εἴργειν. ῬΑ]. εἴργειν, ιοᾶ εἰ 

οοχιοίμαογο ἸΔΟΎ ρυθῖθυθ, τἰ δ8- 
ἀθαὶ 8. 5.,. ον ΒΟΚΚ, Ργαρῖθ- 
χοπάπηι οτὶὶ. Οἵ, ἀθ Ατὐιὶ, ΟΥἹΙ, 
Ῥ. 152. 864 ἴϊὰ ροιιι5 εἱργνύναι 
ἀϊοθηάιπμι 511. Ια, Βαίιηι. ΟΥ, 
1. νΘΥ. 8 ΠΟΠΊ, 

Τὸ φϑινόπωρον. ᾽ν», δεινι, 
1) 8. οπι. τό. Μοδβαι. φϑινόπο- 
φον Θχατγαΐ. 
» 'Ἑαυτῶν. ΟΥ. αὐτῶν. 
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νεῶν, ἀφικνοῦνται, καὶ περιτειχίξουσι Μυτιλήνην [ἐν] 
χύκλῳ ἁπλῷ τείχει" φρούρια δὲ ἔστιν οἷ ἐπὶ τῶν καρ- 

᾿ ΝΣ ᾿ ’ Μν ᾿" Ὁ ᾿ ΄ 

τερῶν -ἰ ἐγκατῳκοδόμηται . 5. καὶ ἡ μὲν ΜΜυτιλήνη 

κατὰ κράτος ἤδη ἀμφοτέρωθεν καὶ ἐκ γῆς καὶ ἐκ ϑα- 
5 λάσσης εἴργετο, καὶ ὁ χειμὼν ἤρχετο γίγνεσθαι. 

(Β. Χειμών. --- Κεφ. κε!) 
(1. ᾿4“ϑηναῖοι Λυσικχλέα ἀργυρολογήσοντα ἐκπέμψαντες πλήσσον-- 

ται.) : 

ι΄. Προςδεόμενοι δὲ οἵ ᾿4ϑηναῖοι χρημάτων ἐς 
τὴν πολιορκίαν, καὶ αὐτοὶ ἐξενεγκόντες τότε πρῶτον ἐς- 
φορὰν διακόσια τάλαντα, ἐξέπεμψαν καὶ ἐπὶ τοὺς ξἕυμ- 

μάχους ἀργυρολόγους ναῦς δώδεκα καὶ “υσικλέα πέμ- 
πτον αὐτὸν στρατηγόν. 2. ὁ δὲ ἄλλα τε ἠργυρολόγει 
καὶ περιέπλει, καὶ τῆς Καρίας ἐκ [Μυοῦντος ἀναβὰς διὰ 
τοῦ Μαιάνδρου πεδίου μέχρι τοῦ Σανδίου λόφου, ἐπι- 

ϑεμένων τῶν Καρῶν καὶ ᾿Δναιϊτῶν, αὐτός τε διαφϑεί- 

10 

ρεται, καὶ τῆς ἄλλης στρατιᾶς πολλοί. 

5. Εἴργετο] ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων. (1. 4ὖγ.) 
νϑ΄. 6. Ες τὴν πολιορκίαν) τῶν Μιτυληναίων. (λ. 40γ.} 

4, Ἔν κύκλῳ. ΑἸΙΒῚ 5ΘΠΊΡΘΥ͂ 
51η6 ργδθροβίῦ. αἰχὶῦ βουϊρίου η0- 
βίϑυ κύκλῳ Οἴτῃ νϑγρο περιτειχί- 
ξειν 11, 78. εὖ 51 Π}1}1}}0115 ΟΠ ]1}}115. 
ψΙα, πὰ. 15. κύκλος. Οἔ, Ἰδηγθη 
1Π|, 74. 

Οἵ. Οἱ οἷα. ΟΥ̓ ΔΕ Ι ΒΥ, 
Πη, ἧ. 

Καρτερῶν. Ὦ. κρατερῶν, σ0η- 
γα σοπϑιιθίπιἀηθηι Τ ΠΟΥ 15. 
ψ]ά. πα. νεΥΡ. 

᾿Ἐγκατῳκοδόμηται. Ῥζο Βοος ἴπ 
Οτ. εβὲ ἑκάστω οἵιπὶ βραίϊο νᾶ- 
οὰο δηΐθ χαύ.ς Τεπιριιβ ροσΐο- 
οἴτιπη δἰΐθηλ ἴδυσὶ νἱχ ροϊίδϑί, 
Ἐχερθοΐδιιτ ἐγκατῳκοδομήϑη (οἴ. 
Βοκς. Ῥγυδϑῖ, εαἀϊτ, στΐπη. Ρ. Μ.), 
ὩΘΟ ἱπηρουξθοξιπι πρὶ Θϑϑϑῖ, 
4116 ρυδθβθηβ ροϑβιιῖῇ. 

Οκν, ΧΙΧ. Καὶ αὐτοί. 8ε- 
ααθηιῖα ν]σοὸ ἱπορῖθ οἷο ἀϊἰδιϊη- 
δι δ ΕΣ, αὖ νίγσαϊα ροποτο- 
τιν Ροϑβῦ ἐςενεγκόντες εἰ ἐξέπεμ- 
ψαν, ἀθ65βθῖ ροβί τάλαντα. .;Ριι:- 

ἰο Πᾶθο τηϑ]ΐιι5 18 1501} 9 Ὲ}1 ἴπὶ 
(8455. εἰ ἵαβο. καὶ αὐτοὶ ἐςενεγ- 
κόντες τότε πρῶτον εἰςφορὰν δια- 
κόσια τάλαντα, ἐξέπεμψαν. ““ 
ὨΠΚ, Ῥτυαοθίνεγαι ΕὟ. Ῥοσῇ., 565 
οὐ δαὶ Ηδδοῖς. οἱ ΒΌΚΚ, 

᾿Ἐρξενεγκόντες. Η. Β65. (6.) 
ἔνεγκ. 
Ἐςφοράν 6. Ἐ΄ ῬΡα]. Η. 6., ἱπ 

ααΐ)ιῖ5 εἰ γαῖ, εἰς φοράν, φιοὰ 
ΑΥ. ΟἸγ, μΒαρθηΐδ,, δχϑίαυο ρϑυύ- 
Ῥδγδιι ἰγααϊς ΒΕΚΚ, Ψ 15 εἰς- 
φοράν, «ιιοὰ σογγοχουιηΐ Ηδδοκ. 
ΕΞ ΒΡΕΚ, ὍΣ 1. 81.919. 

Καὶ ἐπί. Καί ἴῃ πιατρ. οδᾶ, 
τήδη. 1). 

ῷ. Σανδίου. . Ἐ. Αγ, ΟἸγ, 
ΠΏ 8η. Σιαρδίου. Οτ, Παιδίου, οἷ 
βΒιργα Σανδίου. Τωοοιϊ8 δἰ θὲ 
ὨΠΙ5 6118 ΠῚ ΤΠ]ΘΠΊΟΥΘΥΪ ν] 6.10. 

᾿ἀναιϊτῶν. Αγ. Οἴγ. ᾿ἀναϊτῶν. 
ΟΥ ΤΡ. δὰ Ῥβσγυη. Ρ. 41. 
ἼἌλλης οτι. Οδ58. Απρ. ΟἹ., 5δἷο- 



τ ἢ ̓ 

υκξ΄. 
πρώτου 
ἢ δευτέ 

ψός. 
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(4. Πλαταιῆς διακόσιοι καὶ εἴκοσι τὰ τείχη τῶν Πελοποννησίων. 
ὑπερβάντες ἐς ᾿ϑήνας σώζονται. --- κδ΄. 

ΘΟΥΚΥΧΖΜΟΥ ἘΘΙΤΓΡΑΦΗΣΈΎ... 

5γ' , 3 - ᾿ 

ἘΕπίνοια αὐτῶν καὶ 

τρύπος, ᾧ τὴν ἔξοδον ἔμελλον ποιήσασθαι.) 

κ΄. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ Πλαταιῆς, (ἔτι γὰρ ὃ. 
ὑκέ χρῷ. ἐπολιορχοῦντο ὑπὸ τῶν Πελαποννησίων καὶ Βοιωτῶν, )Ριβ 1. 

ἐπειδὴ τῷ τε σίτῳ ἐπιλιπόντι ἐπιέξοντο, καὶ ἀπὸ τῶν κεφ. 
-4ϑηνῶν οὐδεμία ἐλπὶς ἣν τιμωρίας, οὐδὲ ἄλλη σωτηρία οἵ - 

θου μη- ἐφαίνετο, ἐπιβουλεύουσιν αὐτοί τε καὶ ᾿“ϑηναίων οἵ ξυμ- ὅ 

πολιορχούμενον πρῶτον μὲν πάντες ἐξελθεῖν, καὶ ὑπερ- 

βῆναι τὰ τείχη τῶν πολεμίων, ἣν δύνωνται βιάσασθαι, 
ἐφηγησαμένου τὴν πεῖραν αὐτοῖς Θεαινέτου τε τοῦ Τολ- 
ν τ ἀνδρὸς μάντεως, καὶ Ἐ Εὐμολπίδου Ἐ τοῦ 

ΤΡ ΜΟΥ 6, Πλαταιεῖς -] τὸ ἑξῆς οὕτως, οἱ Πλαταιεῖς ἐπειδὴ 
τῷ τὲ ἌΝ τὼ γὰρ ἄλλα διὰ μέσου. --- 4. Τιμωρίας ἐκδικήσεως. 
-Ξ 8. Τὴν πεῖραν] τὴν πρᾶξιν. (λ. 40γ.) 

δ ο. 7. Ἰορήπαιις διαφϑείρεται 
αὐτός τε καὶ τῆς στρατιᾶς τι μέ- 
οος. 864 Ῥ 5511 αἀκιοῖβ τη θηΐο- 
16 ἔαοϊα σθαι ὁ ἄλλος στρα- 
τός. δῖος Χρη. ΟΥγχ. Ι, ἅς 1 
Κῦρος μὲν ἐθύετο" ὁ δ᾽ ἄλλος 
στρατός. ΝΟΙ᾿ ἱρίιν σαγχαγα 1,6- 
ν Θ540111Π1. 

Πολλοί. Ἐ. πολύ. 
Ολν». ΧΧ, Πλαταιῆς. Τα ΒΕΚΚ. 

ψυΐρο πϊς, 5} ἤη. ο. 91. οἱ ο. 
99. Πλαταιῇς, Ρ]οΥίαιια ΠΡΥΪ (θὲ 
Ἠδ880Κ.) Πλαταιεῖς. ΟΣ, 1. 1. Ρ. 
2:1. οαπὶ ΕΑΥΥ. Οἴβου. ξουϊρῦ. 
Ἔτι γάρ. Γάρ οτι. Ε.. 
Καὶ Βοιωτῶν (455. Ατιρ, ΟἹ. 

ΟΕ ῬΕΙ 5Ὲ: ἴον ΒΒ 1). Ἢ 
ἘΠ τα; τ. ΝΠ Ἰύδης 16; ΕἸΟΥ, 
Βα5. δβοϊκ. Βεκκ. Ψψυ]ρο καὶ 
τῶν Βοιωτῶν. 

Καὶ ἀπὸ --- τιμωρίας. ο(ὙΠοΙΙ. 
Μαρ. Ϊῃ τιμωρῶ.“" 

᾿᾿πὸ τῶν ᾿Αϑηνῶν. , ΓΟ 85 
ἀπὸ ᾿Αϑηνῶν οὐμηΐδβο δυίϊοι]ο. 
ὌΠΚ. ϑδρὰ αυιϊο. οχ δἱϊτιιοὶ 11- 
Ῥγὶβ 101 δαἀάϊαὶε Οιάθηα, Ῥχγοὸ 
᾿ἀϑηνῶν στ. 1. ᾿ϑηναίων. 

Οὐδεμία. (855. Αὐ. Οἴγ, αἀἰϊνὶ- 
βίπι οὐδὲ μία Ἔχαγδμῖξ. 

᾿Ελπὶς ἦν ΟΔ55. (. Ε΄ ΡαΩ]. 1ἰ. 

ναὶ. Ἀερ. (6.) στ. 1. Ἐ. τὰ. ΑΥ. 
ΟἸγ. δη. Ββκκ. ΨψΏ]σο (εἴ 
Ηδ80Κ.) ἣν ἐλπίς. 
᾿Επιβουλεύουσιν αὐτοί τε -- 

ἐξελϑεῖν. »ἼἽ Ποηι. Μαρ. ἴῃ βου- 
λεύομαι ΟἿ. τε ΥΑΒΟ 518 
Θϑὶ ἴῃ Τ οπΊδ6 δα, Οοἰΐπ οἱ Εσα- 
θαι.“ ΟΌΚ, 

Οἱ ξυμπολ. Οἱ οπι. Καῖ. Β6ρ. 
(6.) ᾿ς 

᾿Εξελϑεῖν. Μοβαι. Ατ. ΟἸγ. 
ΠΏ δη. ὑπεξελϑεῖν. Αμπΐρα 1. πάν- 
τας ΤῸ πάντες. 

᾿Εςηγησαμένου Ο 885. Ατιρ. ῬΑ]. 
1:. Καῖ. Βεκιι. [πὶ Η. ἐρηγησαμέ- 
νους. ΝΠΙρο (εὐ Ηδδοῖ.) ἐρηγη- 
σαμένων. 

Θεαινέτου τε. 
(αὐ ὥξ:κ: 

Τολμίδου Οδ55. Ατιρ, ΟἹ. Τὰ, 
ψαϊ. Ηθρ. (6.) Μόοβαιι. Αὐς ΟἸγ, 
8}. Ηδδοῖκ. ΒῈκκ. ναρο Τιμί- 
δου, 5οιΐ Η. 5. ν. ἃ]. πη. [πὶ 

ΟΥ. 1. Τιμήδου, ῬΑ]. Τεμίδου. 
Εὐμολπίδου. Νυϊσο νίτῖοβα 

Εὐπολπίδου, «ιοὰ [τ. νι. οἱ, 

Τὲ οὐχ. Ἀδρ, 

εὐ νἹάθιιγ, Οδ55. ΟἹ. βογνδωῖ, 
οὐ οι Ὡς, 1: Ε. νᾶ, -«Ασ. 
ΟἾγ. σὰηι πιᾶυβ. 9. δίθρι. Εὐ- 
μολπίδου, 568 Ῥαὶ, Ἀ6ρ. (6σ.) 

πα πνυννως 
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Ζαϊμάχου, ὃς καὶ ἐστρατήγει. 2. ἔπειτα οἵ μὲν ἡμίσεις 
ἀπώκνησάν πως, τὸν κίνδυνον μέγαν ἡγησάμενοι" ἐς δὲ 
ἄνδρας διακοσίους καὶ εἴκοσι μάλιστα ἐνέμειναν τῇ ἐξό- 
δῶ ἐθελονταὶ, τρόπῳ τοιῷδε. 8. χλίμακας ἐποιήσαντο 

ἴσας τῷ τείχει τῶν πολεμίων. ξυνεμετρήσαντο δὲ ταῖς 

ἐπιβολαῖς τῶν πλίνϑων, ἣ ἔτυχε πρὸς σφᾶς οὐκ ἐξαλη- 
λιμμένον τὸ τεῖχος αὐτῶν. ἠριϑμοῦντο δὲ πολλοὶ ἅμα 
τὰς ἐπιβολὰς, καὶ ἔμελλον οἵ μέν τινες ἁμαρτήσεσϑαι, 
οἵ δὲ πλείους τεύξεσθαι τοῦ ἀληϑοῦς λογισμοῦ, ἄλλως 
τε καὶ πολλάκις ἀριϑμοῦντες., καὶ ἅμα οὐ πολὺ ἀπέχον- 
τες, ἀλλὰ ῥᾳδίως καϑορωμένου ἐς ὃ ἐβούλοντο τοῦ τεί- 

χους. 4. τὴν μὲν οὖν ξυμμέτρησιν τῶν κλιμάκων οὕ- 
τῶς ἔλαβον, ἐκ τοῦ πάχους τῆς πλίνϑου εἰκάδαντες τὸ 

μέτρον. 

1. ᾿ἡπώκνησαν] ἀνεβάλοντο. (1: , 40γ.) -- 5. Τῶν᾽ πολεμίων] 
τῶν Πελοποννησίων. (1. 40γ. ) - ἐΞυνεμετρήσαντο -Ἰ ἔλαβον τὸ 
ὕψος τοῦ τείχους, καὶ πρὸς τοῦτο ἡρμόσαντο͵ τὰς κλίμακας. ἔλα- 
βον. δὲ ἐκ τῶν πλίνϑων τῶν ἐπῳχοδομημένων ἀλλήλαις, τό τε πλῆ- 
ἅος αὐτῶν ἀριϑμήσαντες, καὶ τὸ πάχος συντεχμηράμενοι. -- Ταῖς 
ἐπιβολαϊς] ταῖς συνϑέσεσι. (1. 40γ.} --- 6. Πρὸς σφᾶς) τοὺς Πλα- 
ταιεῖς. (1. 4υγ.) --- Οὐκ ἐξαληλιμμέ νον) οὐ κπεχρισμένον. -Ξ- Ὡς 
ἘΚ Ἠριϑμοῦντο] ἀντὶ τοῦ ἠρίϑμουν. ( Κασσ.) --- 11. Ἐς ὃ ) ἐβού- 
λοντὸ τοῦ τείχους] δηλονότι ϑεῖναι πλίμακας. (λ. 4γ.) πτονδ»- 
ἌΡΕ ΠΡ ΥΤΝ] ἐξίσωσιν. ( Κασσ.) --- 18. Ἔλαβον] ἐνόησαν. (1. 
“4υγ 

Ἑὐπομπίδου. ΑἸ οΥ αἴ σιιπι Υ6Ρο- 
πθη τη οί, ΗἮοο ΒΘΕΚοτο, 1]- 
1ιἃ Ηδαοκῖο, {16} ΠῸ05 ΟΡ πι8- 
ΔΟΥΘι ἰδ βι ΠῚ}, 4.15. αἰζ διιτ, 
ἨΔ ΘΥΤῚ ΠῚ 5ΘΟυ  5.1Π|115 ΣΡΙαουΐεν, 
Μαγρ. 1. 516ρ},. Εὐτολμίδου. 

“Ζαϊμάχου. Ἐ.. Αιμάχου, 568 
οουγ. Μπά. Χαϊμάχου. ΑΥὐ. ΟἸγ. 
δ. Χαϊμίδου, ἴπ ΑΥ, ἰδηιεπ ο6Χ 
Θιηθη αὶ. 1 τηᾶΥρ. “Ζαϊμάχου. 
. Ἐνέμειναν. Ατ. ΟἸγ. Πδπ. 

ἀνέμειναν. 
8. Ἴσας. Β6ρ. (6.) ἔσα, οἴχπ 

ς το, πιᾶη. ΒΌΡΘΟΥ ἃ 507. 
᾿Εξαληλιμμένον. ῬᾺ]. ἐξαλη- 

λειμμένον. Ἀερ, (6.) ἐξάληλιγ-- 

μένον, 5ϑα Βρτα ὙῈ6. ΠΊΔΠΙ. Ὰ 
»» Εξαληλιμμένον ΜΟοΕΥΒ 6 ΤΠ" 
ογά, Ἰαιιάδης 1116 6 πὶ τΐ 50}0]. 
πεχρισμένον ἱπιογργοίδιμσ, Ἐβὲ 
Ἰπιθὺ ῬΥΟρΡΥΪα Πιῖι5 γοὶ νευρα, 
ῬοΙΠχ ΨΙΙ, 194. τιτάνῳ δὲ χρί- 
ειν, εἶτα ἀγοιιρμεια, ἐπαλείφειν, 
καταλείφειν, ἐξαλείφειν.“ ὈΌΚ. 

Πολλοὶ ἅμα. 6. ἅμα πολλοί. 
᾿Επιβολᾶς. αΥ. ἐπιβουλάς. Νυ1- 

δδῖδ 51 ρβίγοῃο ἱπα]δ ογθῖ, εἰΐαπε 
Ῥγοοορὶϊ ἱπλϊξαϊίοηθ ΠΟΙ ΠΥ ΔΥ6- 
ἴα, οἰαΐ5 νουρα νἱα. ἴῃ δἀποίξ, 

Ἰολῦ. Ὁ. πολλοί. 
4, Πάχους. Ο. πάσχους. 
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(Τοῦ τείχους τῶν Πελοποννησίων περιήγησις.}) 

κα. Τὸ δὲ τεῖχος ἦν τῶν Πελοποννησίων τοιόνδε 
τῇ οἰκοδομήσει. εἶχε μὲν δύο τοὺς περιβόλους, πρός τε 
Πλαταιῶν, καὶ εἴ τις ἔξωϑεν ἀπ᾽ ᾿Δϑηνῶν ἐπίοι" διεῖ- 
χον δὲ οἵ περίβολοι ἑκκαίδεκα πόδας μάλιστα ἀπ᾽ ἀλλή- 
λων. 2. τὸ οὖν μεταξὺ τοῦτο, οἵ ἑκκαίδεκα πόδες, τοῖς 
φύλαξιν οἰκήματα διανενεμημένα φχοδόμητο" καὶ ἦν 
ξυνεχῆ, ὥςτε ἕν φαίνεσθαι τεῖχος παχὺ, ἐπάλξεις ἔχον 
ἀμφοτέρωϑεν. 8. διὰ δέκα δὲ ἐπάλξεων πύργοι ἦσαν 

μεγάλοι καὶ ἰσοπλατεῖς τῷ τείχει, διήκοντες ἔς τε τὸ ἔσω 
μέτωπον αὐτοῦ, καὶ οἵ αὐτοὶ καὶ τὸ ἔξω" ὥςτε πάρο- 

κα΄. 4. ἘῈ “ἙΕξκαίδεκα] ἑκκαίδεκα γράφουσιν συντεϑειμένως " 
ἕξ καὶ δέκα πάλιν δὲ τῆ διαιρέσει. 

(Παλ.) 
6. Ἦν ξυνεχῇ] τὰ οἴκήματα δηλονότι. (1. Αὐὖγ.) --- 8. Διὰ δέκα] 

) μετὰ δέκα. (λ. Α4ὑγ. 

Οακρ. ΧΧΙ. Πλαταιῶν. Β. ΑΥ. 
Οἢγν. Π8η. ΑἸά. ΕἸοσ. Βα5. Πλα- 
ταιέων. ΟΥ. βοτίρε, οἴδον. δα 11, 
2, 2. Μοξβαιι. Πλαταιέας. 

Ἔξωϑεν. Μοβχα. δίωξις. ΑἹ 
Αὐγίδη. Οἷν. Ν, 88. ἡ παρασκευὴ 
πᾶσα διμέτωπος, ἕς τε τοὺς πο- 
λιορκουμένους, καὶ εἴτις ἔξω- 
ἅεν ἐπίοι. 

᾿ἀϑηνῶν. Οτ. ᾿Αϑηναίων. 
᾿Ἐπίοι. Η. Ἀδς. (6.) ἐπήει. 
“Ἑκκαίδεκα. ῬΑ]. ἑξκαίδεκα (ἐξ 

καὶ δέκα), 5; 4ὶ 515. δὲ ροβίθδ."ς 
ΒΈΚΕ, "ἘΠ ΘΈΒΟΙ. ΡΤ, 
471. 

Μάλιστα. Ἡϊπο τισχπ δᾶ τοῖς 
φύλαξιν ἴῃ Ὠ. Ἰασαπα ΟΡ τϑροιϊ- 
ἴασαι ΠΟΤ 6} πούς. Τὴ ΤΠ ΓΕ. 16- 
δίπλι5 ἀπ ̓ ἀλλήλων ὃ ὅποι καί, δῖος 

τὶ ἴπ 1, πλᾶγρ. ἀπ ἀλλήλων ὅ- 
σπου ν»"- 

9. Ἐξυνεχῆ. Ἐ. Ὦδη. ξυνοχῆ. 
Ψιηά, ξυνοχά. 

Διανενημένα. 
1. 5. ν. 8]. π181, 
“Ὥςτε. ΜαΑ16 νυσο αἰδίαη οἴπι 

5. ΠΑᾺΡθα φγὲ ἱπ 

ὥς τε. Οοπίπηχοχαηξ Ηδδοϊς, δὲ 
Βροκκ. 

“Ἕν. 3. ὄν. 
Τεῖχος. (855. Ὦ. 1. Αγ. ΟἾχ- 

Ώ 8η. τὸ τεῖχ. 
Ἔχον. Ῥα]. 1). ἔχων, 564 Ὦ. δ 

5. ὦ 686. 8η. Πεῖπας Μοβαιι. 
ἄμφωτερ. 

8. Διήκοντες. ΟΥ. διήκοντες 
δέ. 
Ἔς τε. Τὲ ομι. Ὁ. 1. 
Τὸ ἔσω. Ὦ. 1. τὸ μέσον. 
Αὐτοῦ οπι. Ατ. Οἰγ. Πδη. 

τὸ ἔξω. υϊρο ἐς τὸ ἔξω, 56 
ἐς οἷν, (88865," Οἷ.ὄ Ὁ. ἘΝ Β 61. 1ἰ. 
γ8ῖ. ἩΣΒερ Οὐ συ ὍΩΙ, Ατ, 
Οὗγ. Πα. [ἢ Εἰ. 5. ν᾿. ἃ]. πηδ, 
βουρί. Ηδδοκ. τπιηο]β 1π 0] ιι-- 
Ἔλδὲ ΒΟΚΕ, βουνανῖξ, ξοτίαϑϑθ 
αιΐα ἔς τε τὸ ἔσω, ποὴ ἐς τό τε 
ἔσω Ργταθοθαϊξ, ΠΝ Οϑιι58 1 Ὡἷ- 
ΠῚ νά]όγθ οοπϑίαϊ,. Οὗ 1. 1. Ρ. 
800. εἰ ΕἸπι5]. δὰ Ηδθυδοὶ, ν. 699. 
Οδδίθσιι (855. ῃἷσ ἃ ΡΥ. πι8ῃ. 
ἔσω, 868 δοττϑοῖ. τθο, ἔξω. 'δΐ, 
τό οπι., Βερ. (6.) ῥτῖοὸ 6οὸ τά 
μαροῖ, 

10 

--"...οἱἷ͵)ὖϑ»Σε νκΊ. ..".Ἕ ,.ὕν“ὕ“.“ὕἝ““.Ψ .Φ|ἘπὔὔὸΠϑΡϑ ΞΡ ὔππππΐΦΦἁ ΔῪσΨ“«φψοὃ[07[}ΡᾳἊ “ - - 
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δον μὴ εἶναι παρὰ πύργον, ἀλλὰ δι’ αὐτῶν μέσων διηε- 
ὅαν. 4. τὰς οὖν νύχτας, ὁπότε χειμὼν εἴη νοτερὸς, 
τὰς μὲν ἐπάλξεις ἀπέλειπον, ἐκ δὲ τῶν πύργων, ὄντων 
δι᾿ ὀλίγου καὶ ἄνωϑεν στεγανῶν, τὴν φυλακὴν ὅποι- 

οὔντο. τὸ μὲν οὖν τεῖχος, ὦ περιεφρουροῦντο οἵ Πλα- 
ταιῆς, τοιοῦτον ἦν. 

(Οἱ Πλαταιῆς τὸ τεῖχος τῶν Πελοποννησίων ὑπερβαίνουσιν.) 

κβ΄. Οἱ δ᾽, ἐπειδὴ παρεσκεύαστο αὐτοῖς, τηρήσαν- 
, δ Ἵ 

τες νύκτα χειμέριον ὕδατι καὶ ἀνέμῳ καὶ ἅμ᾽ ἀσέληνον, 
ἐξήεσαν" ἡγοῦντο δὲ οἵπερ καὶ τῆς πείρας αἴτιοι ἦσαν. 
καὶ πρῶτον μὲν τὴν τάφρον διέβησαν ἣ περιεῖχεν αὖ- 
τοὺς, ἔπειτα προςέμιξαν τῷ τείχει τῶν πολεμίων, λα- 

ἢ αὶ ον . . 
ϑόντες τοὺς φύλακας, ἀνὰ τὸ δχοτεινὸν μὲν οὐ προΐ- 

-" 4 ἈΝ - ει -" 

δόντων αὐτῶν, ψόφῳ δὲ τῷ ἐκ τοῦ προριέναι αὐτοὺς 
ἀντιπαταγοῦντος τοῦ ἀνέμου οὐ κατακουσάντων. 2. ἅμα 

1. Δι’ αὐτῶν μέσων διήεσαν] ϑύρας τινὰς “ἐποίησαν ἐπ᾿ αὐτοῖς 
τοῖς πύργοις. ὥςτε δι᾿ αὐτῶν ἐξιέναι, εἴ τις ἀπὸ πύργου εἰς πύρ- 
γον ἕτερον ἤϑελεν' ἀπελϑεῖν. -- 2. Νοτερός] δίυγρος καὶ ὑετὸν 
ἔχων. ἔστι γὰρ καὶ ἕτερος μὴ τοιοῦτος; ἀλλὰ Ἀρυώδης καὶ πνευ- 
ματώδης. -- 4. ὙἜγ δι ὀλίγου] ἀντὶ τοῦ ἔγγυϑεν, ἐπεὶ διὰ δέκα ἐπαλ- 
ἕξεων μόνον ἦσαν. οἱ πύργοι. -- -Στεγανῶν]) στέγην ἐχόντων. 

κβ΄. 7. Οἱ δ᾽ ἐπειδὴ ---Ἰ οἱ Πλαταιεῖς τὰ κατὰ σκοπὸν ἐποίη- 
σαν. -- 9. Τῆς πείρας π᾿ οἵπερ καὶ τοῦ “πειραϑῆναι τῆς ἐξόδου 
αἴτιοι ἦσαν. ἐμφαίνει δὲ τὸν μάντιν καὶ τὸν στρατηγόν. 

ἰανῖὲ ΒΘΚΚ. 
Ἢ περιεῖχεν. ΑΥ. ΟἾγ. Ὦδη. 

ἥπερ εἶχεν. Ο. περιεῖσχεν ΡγΥῸ 
περιεῖχεν ΘΧΑΥΔΙ, 

Παρά. Βι6ρ. περί. 
Μηέσων 8. σὰν Αϊ. π|81[}}ν Εἰς 
Ζεἤεσαν. ῬΑ]. Ναῖ, δίεσαν. 
4. “Ὃπότε ---νοτ. ϑ.Πο]. Ατί- 

51, Ρ. 52. 564 Ρ. 10. πηδ]6. 
᾿4πέλειπον. Ἐ. ῬΑ]. ναι. Η. 

Βερ. (Θ.) Ε. Μοβαα. ἀπέλιπον. 
1). 1 ρεῖμ5 κατέλιπον. 
Ὄντων οπι. Β. 
“Πλαταιῆς. Οἷ. δα 1η]}., 6. 90, 

ΟΑρυ ΧΧΙΙ. "“μ᾽, (685. Ῥαϊ. 
Η. Οτ. 1. τσ. Ομγ. Πδῃ, οἵ παπὰ 
ἀρ ῖ6 Ρ]ιγθ5 ΠΙΡΥΪ 7, {απ ΒΕΚΙ, 
ὁ6 τἈ]}0 115 ρί ααθ ἰδοθαῖ, Ψα]6Ὸ 
(Ηδδοκ. Βθκκ.) ρβ]βιβ ἅμα. Νο- 
βίσιιτι δα δὲ ς. 17. 

ἩἩγοῦντο - ἦσαν. δος σοπι- 
γτοᾶθ ἴῃ ΡδΥθηί μθοῖπι γθαϊρὶ Ρο- 
ἰεγδηῖ. Ρ]θηϑτη ἱπιθυριποίο-- 
παῖ δΐθ ἦγ. Οἰπὶ 6010 σομπληλι- 

Ψόφῳ. 1). πιᾶαῦρ. ϑίθρῃ. ψό- 
φου. Αἴ ξεαιυίςαν τῷ. Αἀά, ποῖ. 

Προςιέναι --- τοῦ ΟΡ τερϑοιΐ- 
τιπι τοῦ οι. ῬΑ], 

᾿ἀνὰ τὸ σχοτεινὸν μὲν -- αὖ- 
τούς. 4,9) Μι]τὰ ἴῃ Ηἶ5 Ἰηζοσραη-- 
ΟἸἴοηθ ἀθρυανδηΐῃῦ, αιια 6 ἢΪπιῖα 
αϑδὲ, πὸ ΑἸ]. ΠεἸονὶ οοπιπηδία 
Ροβϑὲ μέν, οἱ δέ, εἰ αὐτούς.“ 
ΗΆΛΟΚ. ΒοκΙς. οεΐαπι ροιηπια 
Ῥοβῖ ἀνέμου βιιβία 1, δὲ Ροβὶ κασ- 
τακουσάντων οοἸΙοη ΡΥ0 ριιποῖο 
Ῥοβϑιιῦ. 

᾿Αντιπαταγοῦντος. ϑ011}Ρ8 τὰ 
ἴῃ 1. 5. ν, 4]. πι8ῃ. 

2. “Ἅμα --- ἤεσαν οτι. ῬΑ]. 
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δὲ καὶ διέχοντες πολὺ ἤεσαν, ὅπως τὰ ὅπλα μὴ κρουό- 
μενα πρὸς ἄλληλα αἴσϑησιν παρέχοι. ἦσαν δὲ εὐσταλεῖς 
τε τῇ ὁπλίσει, καὶ τὸν ἀριστερὸν πόδα μόνον ὑποδεδεμέ- 
νοι ἀσφαλείας ἕνεκα τῆς πρὸς τὸν πηλόν. 8. κατὰ οὖν 
μεταπύργιον προφέμισγον πρὸς τὰς ἐπάλξεις, εἰδότες ὅτι 
ἔρημοί εἰσι, πρῶτον μὲν οἱ τὰς κλίμακας φέροντες, καὶ 
προςέϑεσαν" ἔπειτα ψιλοὶ δώδεκα ξὺν ξιφιδίῳ καὶ ϑώ- 

ρακι ἀνέβαινον, ὧν ἡγεῖτο ᾿Δμμέας ὃ Κοροίβου, καὶ 
πρῶτος ἀνέβη, μετὰ δὲ αὐτὸν οἱ ἑπόμενοι, ἕξ ἐφ᾽ ἔχά- 

τερον τῶν πύργων, ἀνέβαινον" ἔπειτα ψιλοὶ ἄλλοι μετὰ 
τούτους ξὺν δορατίοις ἐχώρουν, οἷς ἕτεροι κατόπιν τὲς 

ἊΝ Ἑὐσταλεῖς] εὔξωνοι, [κούφην ὅπλισιν περιβεβλημένοι. (Κασσ. Ὶ 
-- ξ5. Τὸν ἀριστερὸν μόνον -- ὑποδεδεμ.] ὑπεδέδεντο τὸν μὲν ἕνα 
τῶν ποδῶν δι᾽ ἀσφάλειαν, τὸν δὲ ἕτερον γυμνὸν εἶχον διὰ κου- 
φότητα. 

“ιέχοντες. Ὅλη. διαδέχοντες. Θωώρακι. Ἐ. τῷ ϑώρ. Απῖρα 
Πολύ. Οα55. ἃ ῬΥ. πᾶ. (π8πὶ 1, ξειφιδίῳ. 

ἀοίημαθ ζαοΐϊιηι πολλύ,) Ατιρ. [ἰ. ᾿ἀνέβαινον. Ἡΐϊησ τα δᾶ 
γαῖ. Η. Βερ. (6.) ᾿π8]6 πολλοί. ἔπειτα ἴῃ Ο. Ἰδοιιπα ΟΡ γτερειΐ- 
[Ἄλληλα. Αγ. Π8η. ἀλλήλων. ἴὰτη ἀνέβαινον. 
Παρέχοι. Μοκαα. παρέχη. Μίοχ ἩἩγεῖτο. Ματρ. ϑίβρῃ, ἤρχε. 

ΜΜοξαιι. ὁπλήσει. ᾿Ἀμμέας. ΡΣ ᾿ἡμμαίας. 
Πόδα μόνον. (. Ἐ. στ. Ὁ. 1. Κοροίβου. Ηΐπο ἴῃ Αἰιρ, ἵπ- 

Β. Ε. πηι. Αγ. Ώδη. ΑἹὰ, ΕἸοσ. οἱρὶϊ ἤδη, γ66.» ἀθβίηθη5 Ο. 88. 
45. ϑίθρῃ. 1. μόνον πόδα. ἷἴπ νν. ἐν οὖν τῷ νοτίῳ. 
, Νοη πι4]6. “6 ΥΥΑ55. ἡ Βοπθ- Καὶ πρῶτ. ἀνέβη α6. (8455., 
αἸοῖι5 νθυρούαμη ΟΥ̓ΪΠΘΠὶ ἢλ- 564 ἴη 1ηᾶΥϑ. Υ8ο, ΠπΊ8η. 5οΥΙρί. 
ἴαῖ, σοάϊοσιιπι, τ αἷξ, ρ] ασίο- Επίαπι 1π Ατισ. ἃ]. πδη. 86 α]ξ, 
γὰπηὶ διιοίογίαἰθ. 86 οχ πιθ- υνθοβὲ ἀνέβη πΐητι5 ῬΊ θη 6 Ἰηΐευ- 
Που θὰ. ΠΙΡΥῚΒ. ΠᾺ}1ὰ ἢ νϑυϊθ-- Ῥαπβ θη ατιπὶ Θβὶ, δῦ νϑύρα ἕξ ἐφ 
185 ποίαϊιγ. Κ ΗΑΑΟΚ. ΟἾγ, οπὶ, ἑκάτερον τῶν πύργων ἐομαμ δε. 
μόνον. ἡΒθιι5 βθρυθρδηᾶα ἃ οἽδίβυ δ, ἴϑ1- 
Ἕνεκα. Ο. εἵνεκα. Αἱ νἱ4, 1, αιδπι δχρ]]οαῖο δὲ ϑρροβίεϊο 

πο Ὁ. 949. νϑυθοσιηι οἱ ἑπόμενοι. “ΠΑΛΑΟΚ, 
ΤἸΠηλόν. ,,ἸΠόλεμον 5οΥ] ρθη άπ Ρ]δμαιὴ 1 Θ ρα ποθ Ροϑὲ 

6856 σοι οἱ! Πδιιβχυῖις, ἩΠΠΏ5, ἀνέβη εἰῖπὶ ντ] 65. ΘΧΘΠΙΡ]], το- 
Αἱ ν]ά. δαῃοΐ. ἀπ ΒΟΚΚ, ΝΝῸ5. ἴαπι ΒΪο αιδπα 

8. Μηιεταπύργιον. Αβποεοαπεὲ (οππὶ ΒΘΚΙ.) δπῖ8 ὧν οοπιπιᾶ 
διὰ. Ηδυροοῦ, Ηδύροοῦ. Ῥμαν. Ῥοδβιιΐπηιιϑ. 
ΟΥ̓, δὐποι. δα οδρ. βθαιι. 'Ἕκάτερον. ΟΔ55, 6]. Μοβαα. 

Προςέμισγον. 1. ποοφέσμιγον. ΑΥ. ΟἾτ. ἑκατέρων. πι. αι θη 
Πρός οὐπ. 1, ἑκάτερον, 568 δ]Ἰίδτιιηι ξιιργα δά- 
“Ὅτι 1. ὁπι., 564 ἴῃ τηδΥ δ. 81. ποίδζιιπι. 

πιδη. δου ταλαπι. Μετὰ τούτους οπι. ἃ. Μετὰ 
Καὶ προςέϑεσαν. Καὶ οτι. Ἐ. τούτων τπᾶγρ. ϑ΄6ρἢ. 

ὅ 
180. 
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ΕΤΟΣ 4. ΧΕΙΜΩΝ. ΚΕΦ. χβ. φ4ι 

ἀσπίδας ἔφερον, ὅπως ἐκεῖνον δᾷον προςβαίνοιεν, καὶ 
ἔμελλον δώσειν, ὁπότε πρὸς τοϊρηπολεμίοις εἴησαν. 4. ὡς 

δὲ ἄνω πλείους ἐγένοντο, ἤσϑοντο οἱ ἐκ τῶν πύργων 
φύλακες" κατέβαλε γάρ τις τῶν Πλαταιέων; ἀντιλαμβα- 

ὅ νόμενος, ἀπὸ τῶν ἐκάλεσα κεραμίδα, ἢ πεσοῦσα ψόφον 

10 

ἐποίησε καὶ αὐτίχα " βοήν ". ὅδ. τὸ δὲ στρατύπεδον ἐπὶ 
τὸ τεῖχος ὥρμησεν" οὐ γὰρ ἤδει. ὅ τι ἦν τὸ δεινὸν, ὅκο- 
τεινῆς νυχτὸς καὶ χειμῶνος ὄντος" καὶ ἅμα οἵ ἐν τῇ 
πόλει τῶν Πλαταιέων ὑπολελειμμένοι ἐ ξελϑόντες Ἐπρος- 

ἐβαλλον " τῷ τείχει τῶν Πελοποννησίων ἐκ τοὔμπαλιν 

ἢ οἱ ἄνδρες αὐτῶν ὑπερέβαινον, ὅπως ἥκιστα πρὸς αὖ- 
τοὺς τὸν νοῦν ιἔχοιεν. 6. ἐθορυβοῦντο μὲν οὖν κατὰ 

4, ᾿Δἀντιλαμβανόμενος] ἀντιδρασσόμενος. --- 6. Βοὴ ἦν] λείπει Τ'ὰ ἑξῆς 
ἐν ἄλλῳ τὸ ἦν. --- Τὸ δὲ στρατόπεδον) τῶν Πελοποννησίων. - Σχόλια 
19. Κατὰ χώραν μένοντες) ἡσυχάζοντες. πάντα 

μέχρι 
Ἔφερον. Ἐ,. προςέφερον. Απ- 

ἴθ ροβὲ ἐχώρουν ρτο νι]ρ. ρα η- 
οἷο Ἡδβϑδοκ. οοϊοη, 05 ΟἿ 
ΒΘΚΙΚ. σοπληιϑ ΡΟΒι1 1018. 

Προςβαίνοιεν. 1). Ε. Μοϑβᾳα. 
προβαίν. 

4, Οἱ ἐκ. Οἱ οι, δ. Αἱ 
στα. 1.1... 176. 

Κατέβαλε. 1). οἱ ἕοτία 558 οἰϑτα 
Αυρ., ἴῃ 4ὰ0 κατέβαλε οοΥγο- 
οἴτιπι 6558 ἕθυξυσ.,, κατέλαβε. 

Τὶς τῶν. ΑΥ. Ὅν. Ώ δη. τὶς 
ἐκ τῶν. 

Πλαταιέων. ῬΑ]. ΒΕΚΚ. Πλα- 
ταιῶν. Μὶα.1. 1. Ρ. 992., 56ἀ οἷ- 
ἴδηι βοσίρί. ἀἴβοσθρ. δὲ 11, 2. 
εὐ 6. 

ψόφον. ΒΘ. Ἔχ ἀπο 1ἰ, δοῦ- 
πον. ΝΙά. ποῖ. 

Βοήν (455. Ατιρ. 6]. στ. Ὁ. 
Ι, Ε.., ααδηι βουϊρἑιταμπη ΠΟΣ 
βρουπθπᾶδπι ἱπα σαν ηλι5, Ἰ]οοὲ 
Ῥᾶα]ο αἰΐτον ἀϊοίαπι δἷ ψόφον 
ποιεῖν εἰ βοὴν ποιεῖν. γαῖὶρο 
(Βδβοῖ. Βεκκ.) βοὴ ἣν οὰπῃ νἹγ- 
δια ροβὲ ἐποίησε, 564 ἦν οπι. 
τη. ΑΥ. Οἢγ. ἤδη. Οἵ. ϑ80}ο]. 
δεὰ ,,“ὐτίκα βοὴ ἦν ΒΟΥΊρϑῖ556 
Ὑπιογάίάεπι, Ὥοη αὐτίκα βοήν, 
πθο αὐτίχα βοή οτηΐδθο ἦν, ἴπ- 

“μονῶν 11. ἜἘΝ.1ς 

16 1Π1σ] ρδξεςε εχ Ηρυπιορ. περὶ τῆς ἄρ- 
᾿Ιδεῶν 1. 1. οὐ ».. 361." ὍΠΕ, τ τοῦ 

5. Καὶ ἅμα. Μαϊδε απὶθ Ββαθο 
ψα]σο Ῥαηούαμι ἸΘοΊ τα, ααμτη 

.1δ΄.κ 
Ἢς ευ- 

ἰδυῖα οϑιιϑα ΠΟ ΠΙΘΠΊΟΥΘΕΙΙ, ΤῊΝ 
ῬΤΟΡΊίΘΥ ατι81ι ῬΘΙορομΘ511 οὐκ ὃ 
ἤδεσαν Ὁ τι ὴν τὸ δεινόν. Ψ γθα 
ἸΟΊΓΥ Ραξίια ΡΙῸ καὶ ἅμα τῶν 

- ὑπολελειμμένων --- προςβαλ- 
λόντων ΟἿ, [( 1. ». 278. [ἴάαιι6 
σοοη οοἸϊοσανὰρ Ηδβαοϊς., οοπι- 
τὴᾶ Β6ΚΚ. 

Προςέβαλλον. ῬΑ]. ΤΕ. Καῖ. Η. 
Βερ. Ε. Μοξαι. Βεκκ. προςέ- 
βαλον, ἴοτία58βθ υθοϊΐας. Μίτθ 
Ἰπιρογἔθοϊαμῃ ἀθἔθη ας Γιθνθβαι. 
Οἵ. δαμποῖ. 
Ἤ Αυρ. Τὶ. αΥ. Π8η. βαά. 

νοιι. ΒΕΚΙς. πϑρίθ Μὰ]. (ει 
Ἠδδοῖκ..) ἦν εὖἱ. Ἢ ἡἣ οορίΐδη- 
αἱ 1ο565 Ῥουμπηιογθηΐ, βοΐππι ἤ 
οσοπϑβιθίαα ὁ ΒΘΙΙΠΟΙΪ5 Ῥοκιυ]αῖ. 
1 Οαβ5. ΠΠΠΟ ἧ, 564 νἱάριυῦ 
Ευιΐθ56 ἤν, πϑῖη δοοθηΐιιβ δὲ 8ρῖ-- 
χἰϊαβ. τθο, πῆδη. ἔδοιϊὶ δρυδβὶβ 
Ῥυϊουίρθιιβ. Ἑοάθμι πιοῦο ἵπ 11- 
Ὀγὶβ ουχζαΐππι Υ11, 80. δὲ βδ'πλὶ]ῖ- 
ἴεγ ἴᾶπι 1, 60. Ε. οἱ. 

Οἱ ἄνδρες. Οἱ οι. Πδῃ- 
6. Οὖν 5. ν. Ε΄. 

ῷ 

ν 40. 
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χώραν μένοντες, βοηϑεῖν δὲ οὐδεὶς ἐτόλμα ἐκ τῆς " ξαυ- 
τῶν " φυλακῆς, ἀλλ᾽ ἐν ἀπόρω ἦσαν εἰκάσαι τὸ γιγνό- 
μενον. 7. καὶ οἷ τριακύσιοι αὐτῶν, οἷς ἐτέτακτο παρα- 
βοηϑεῖν, εἴ τι δέοι, ἐχώρουν ἢ ἔξω " τοῦ τείχους πρὸς 

τὴν βοήν" φρυχτοί τε ἤροντο ἐς τὰς Θήβας πολέμιοι. 
8. παρανῖόχον δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως Πλαταιῆς ἀπὸ 
τοῦ τείχους φρυχτοὺς πολλοὺς, πρότερον παρεσκευασμέ- 
νους ἐς αὐτὸ τοῦτο, ὕπως ἀσαφῆ τὰ σημεῖα τῆς φρυ- 
κτωρίας τοῖς πολεμίοις ἢ» καὶ μὴ βοηϑοῖεν, ἄλλο τι νο- 

μίσαντες τὸ γιγνόμενον εἶναι ἢ τὸ ὃν, πρὶν σφῶν οἵ 

1. Ἐκ ΞΣ αὑτῶν φυλακῆς] ἀντὶ τοῦ καταλιπὼν τὴν ἑαυτοῦ 
φυλακήν. -- .᾿4λλ᾽ ἐν ἀπόρῳ ἦσαν εἰκάσαι] ἀπορίαν εἶχον μέχρι 
καὶ εἰκασμοῦ., -- 8. Χαὶ οἱ τριαπόσιοι, αὐτῶν] οὐδαμοῦ μὲν εἶπε 
“τερὶ τούτων τῶν τριακοσίων᾽ δῆλον δὲ ὅτε κατὰ σιωπώμενον ἐτά- 
χϑησαν" οὐγὰρ ἂν νῦν ἐπέμνητο αὐτῶν. --- 6. Παρανϊσχον) παρανέ- 
τελλον. - 7. Φρυκτοὺς ποϊλούς] δηλονότι φιλίους. 
ἀνετείνοντο ,παιόμενοι μὲν, ἱστάμενοι δέ" 

οἱ γὰρ φίλιοι 
οἱ δὲ πολέμιοι “καιόμενοι 

μὲν καὶ αὐτοὶ, σειόμενοι δὲ ὑπὸ τῶν ἀνατεινόντων. κίνησις γὰρ 
ὁ πόλεμος. --- 9, Καὶ μὴ βοηϑοῖεν] οἱ Θηβαῖοι. 

Ἑαυτῶν. ῬΑ]. ΤῈ. Καῖ. Η. Ἀδρ. 
(6.) αὐτῶν, ξογίαϑϑθθ τϑοῖθ, 
“υδηαιιθηῖ 1 Ὀ] ΠΧ] ἑαυτῶν 
ΠΟ ὨΔΘΥΘΌΪ5, 

7. Οἱ τριακόσιοι. ΑΥἰἱσοα τι 
ἔγιβίγα ἱπιρασηδὶ Γδνθϑαὰ. ΟΣ, 
δαῃοί. 

Παραβοηϑεῖν. Ἀθ6ρ. (6.) πε- 
ριβοηϑεῖν. 1. βοηϑεῖν. 

Ἔξω. Οα55. Δυρ. Ο]. 6. (αἰεὶ 
αυοὰ πἷἰος ἔξοϑεν οχαγαὶ,) ατ. 
Ὁ, Μοϑβαι. ἔξωϑεν; φιιοά Σϑοθρὶξ 
Ἡδδοκ. ϑεὰ οἷτι5 ποίϊο ἶσ, ἘΠῚ 
ΘΑΥΓΩ ἸΏ ΓΙ (εἶῖνθ ΘύΊπγο ΘΕ ͵Τε5- 

δι) ῥχγοοσθοδογμσιὲ ἀϊσεπάμιι, αϑῖ, 
ΠΟῺ Θδὲ αρίϑ. ἵΝϑηι δἰ άθὴ1 5]- 
ΘΗ ΠΟΔΊ Οηἶδ, οαΐπ5. ἔξω, αᾳιοά 
Ἠδδςοκ. Αἰυγηδέ, 6556 ὩῸη Ρο- 
ἐεβὲ. νυ] αΐϑπι Ἰρίτας οὐπὶ ΒΟΚΚ, 
ΘΕΟΥΨΑΝ Π1118. 

Τοῦ τείχους. Ο. τοὺς τείχ. 

Βοήν. Ῥοβὲ ἢοσ νόςαν. οἵμπὶ 
Ἠδβοῖκ. οοἷομ, ρμοϑὲ πολέμιοι 
Ῥιυιποΐι φΟΠοοαν πηι. 

Ἤιροντο. Ἢ. ἥροντο. Ιάοπὶ 

τοχ Θήχκας, 51 ἴάο5. ΟΑ1]Π110 ἐγ- 
Ῥοΐμε 18. 
Ἔς τάς. τι. ΑΥὐ, ΟἾγ, Ὦδη. 

πρὸς τάς, 6οχ ἱπίογρυ. ΝΝοβίσγαηι 
181 δᾶ ἔμ 11,94, Τὰς οπι. ΜΙ] ο541. 

8. Παρανῖΐσχον. .,) ἈΡποβοῖξ 
[σηὶ Ῥγοχίπιῖβ ἀσαπ6 δὰ πόλε- 
ὡς} ϑι14. [ὈῬΠοῖ. ῬΠανου. } ἴῃ 
πρόςισγε.“ ΥΥΑΒ55. ΟἸἰχοιιπ6-- 
Χπὶ ΟἿ Διιθυ ἢ 11, ατιοα 1- 
δϑὲ, οἵἵπὶ ΒΈΚΚ. ἀδαΐμ5, Μ]- 
8ο (6 δἃριιὰ Ηδδϑοκ.) παρανί- 

. σχον ΟΧΑΥΔΙΥ. 

Ἔκ. 6455. ΟἹ. ἀπό. ἘτΥΑοβα 
ταθηΐιν Τεχ ΟΡ ΔΡΐ πιο 16- 
ὨΊΟΥΑΤΪ, δὲ βϑαυϊίαν βἰδεΐη ἀπὸ 
τοῦ τείχους. 

Πλαταιῆς. Ἠδ6 ἴογπια ποιηΐ- 
χἷδ οἵ, δᾶ ο. 90. 11, 
“Ὅπως -- βοηϑοῖεν. ΤᾺΡ. ἀθ 

βγηΐ. ἴῃ ΒΕΚκ, Απροαά, Ρ. ..159. 
Ῥχο ἢ) εἱ εἴη δχϑρθοῖθβ, νἱά. 1. 
1. ». 9793. Ε΄ τῆς πολεμίοις, 5Ξ6ἃ 
ΟΟΥΥ, Ῥοκὶ βοηϑοῖεν ἱπερὶθ οἱ πὶ 
ΘΟ]οη. ΟΟ]]οοαρδῖισ, Οοτγχοχὶξ 
Ἠδδοκ, 
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ΕΤΟΣ 4. ΧΕΙΜΩΝ. ΚΕΦ. κβ΄. χγ. 943 

ἄνδρες οἱ ἐξιόντες διαφύγοιεν, καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντι- 

λάβοιντο. 

(Οἱ Πλαταιῆς καὶ τὴν τάφρον εὖ διαβαίνουσιν.) 

«γ΄. Οἱ δ᾽ ὑπερβαίνοντες τῶν Πλαταιέων ἐν τούτῳ, 

ὡς οἵ πρῶτοι αὐτῶν ἀναβεβήκεσαν, καὶ τοῦ πύργου 

ἑχατέρου τοὺξ φύλακας διαφϑείραντες ἐκεκρατήκεσαν, 

τάς τε διόδους τῶν πύργων ἐνστάντες αὐτοὶ ἐφύλασσον, 
’ 3 9 -" ᾽ -" κ ’ , 

μηδένα δι΄ αὐτῶν ἐπιβοηθεῖν, καὶ κλίμακας προςϑέντες 

ἀπὸ τοῦ τείχους τοῖς πύργοις, καὶ ἐπαναβιβάσαντες ἄν- 

δρας πλείους, οἵ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων τοὺς ἐπιβοὴ: 
» Ψ, 5 , 

ϑοῦντας καὶ κάτωϑεν καὶ ἄνωϑεν εἶργον βάλλοντες, οἵ 

δ᾽ ἐν τούτῳ, οἱ πλείους, πολλὰς προςϑέντες χλίμακας 

ἅμα, καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀπώσαντες, διὰ τοῦ μεταπυργίου 
ΓῸ Π ς Α ΄ ἄς ιν μὰ ΡῚ Α »"Ὁ 

ὑπερέβαινον.. 2. ὁ δὲ διακομιξόμενος ἀεὶ ἵστατο ἐπὶ τοῦ 

χείλους τῆς τάφρου, καὶ ἐντεῦϑεν ἐτόξευόν τε καὶ ἠκόν- 
τιζον, εἴ τις παραβοηϑῶν παρὰ τὸ τεῖχος κωλυτὴς γί- 

χγ. 8. Ἐν τούτῳ] τῷ γιγνομένῳ δηλονότι. --- 6. ᾿Ἔνστάντες ] 
ἐναντιωϑέντες. -.9. μὲν--Ἰ οἱ Πλαταιεῖς καὶ ἄνωϑεν καὶ κάτω- 
ἅγεν τοὺς βοηϑοῦντας τῶν Πελοπονησίων ἔβαλλον. -τ 11. Ἔν τού- 
τῳ] τῷ καιρῷ δηλονότι. -- 12. ̓ πώσαντες] ῥίψαντες" ἵνα εὐχερῶς 
καὶ ἀκωλύτως ἡ ἀνάβασις γίνοιτο. --- 18. Ἵστατο ἐπὶ τοῦ χείλους] 
τοῦ ἔξωϑεν δηλονότι" [ἤδη γὰρ εἶπε περὶ τοῦ ἔνδον. (λ. Κασσ.)}] 

ΟκνΡ». ΧΧΊΠΙ. Πλαταιέων. ῬΑ]. Καὶ κάτωϑεν. Καί 6. (455. 
ΒΘΚΚ. Υὐγϑι Πλαταιῶν. Μά, Απρ. 
δα ο. 92, 4. Ρ : 
Ὡς οἱ, ῬΑ]. 1. Ψαΐ, Βοᾷ. ὅσθε, Ἐΐργον. ῬΑ]. ΒεΕΚΚ. εἶργον. 

φιοα δὶ νο]ιυϊθδοῖ ΒΟΥ]ΡΊΟΥ, Ρο- 
15 τῶν δ᾽ ὑπερβαινόντων Πλα- 
ταιέων οἵηΐδθο αὐτῶν ἀϊοϊυτιι5 
Συῖ556 νἹαθίατ, 

᾿δναβεβήκεσαν. ῬΑ]. ἀνεβεβή-- 
κεσαν. β μή νΙα, 1. 1: ἀψον Ρ 

Ἔνστάντες αὐτοί ὧς συδι 
ῬΑ]. τ, Ψαϊ, Η. Βορ. (6.) στ. 
1). 1. Ε. Μόοξαι. πὰ. Αὐ. ΟἾγ. 
Ὅλη. Ἡβθοκ. ΒθΕκ, ρύὸ σνι]σ. 
αὐτοὶ ἐνστάντες. ϑιαῖίαι ἴῃ ἐφύ- 
λασσον Β. λα οπι. 

«“Κλίμακας αε, Ὁ. 
᾿Επιβοηϑοῦντας. Αγ. Οἢγ. Ὦδα. 

εἴ ἑογίαβϑθ 5680], βοηϑ'. 
ι 

ὙΙα, βργα δα οδρ. 18. ὃ. 8. 

Προςϑέντες. Η. Βερ. (6.) 
προϑέντες. 

Φ, ᾿Αεί. ῬΑ]... τἂὐ βοῖθὲ, αἰεί. 
ΟΕἾΡ 1.9.1. 

Χείλους. Ο, ΟΥ. τείχους. 

Ἐντεῦϑεν 5. ν- ἃ]. πη. Ὦ. 
᾿Ετόξευόν τεχαὶ ἠκόντιξον. ΑΥ, 

ΟἾγ. ἠκόντιξόν τε καὶ ἐτόξευον; 
Ὁ. καὶ ἐρηκόντιξον ἐς τὰ γυμνά 
ΟΠ, }5515 ΟΡ τϑρθίλτπι ἠκόντιζον 
ΟΠ Ἶθιι5. πιθοῦ ἱῖ5 δὰ δ, 4., 486 
ἐπ τηϑΥρ. ἃ]. πλϑ. 5.00]. 

Τεῖχος. ΟΥ̓. χεῖλος. 

Ο 2 
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γνοιτο τῆς διαβάσεως. 8. ἐπεὶ δὲ πάντες διεπεπεραίων- 
το, οἱ ἀπὸ τῶν πύργων χαλεπῶς οἵ τελευταῖοι καταβαί- 
νοντες ἐχώρουν ἐπὶ τὴν τάφρον" καὶ ἐν τούτῳ οἵ τρια- 
κόσιοι αὐτοῖς ἐπεφέροντο, λαμπάδας ἔχοντες. 4. οἵ μὲν 
οὖν Πλαταιῆς ἐκείνους ἑώρων μᾶλλον ἐκ τοῦ σχότους, 
ἑστῶτες ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς τάφρου, καὶ ἐτόξευόν τε 

καὶ ἐφςηκόντιξον ἐς τὰ γυμνάώ"" αὐτοὶ δὲ, ἱὲν τῷ ἀφανεῖ 
ὄντες, ἧσσον διὰ τὰς λαμπάδας καϑεωρῶντο. 5. ὥςτε 
φϑάνουσι τῶν Πλαταιέων καὶ οἵ ὕστατοι διαβάντες τὴν 

τάφρον, χαλεπῶς δὲ καὶ βιαίως. κρυσταλλός τε γὰρ ἐπε- 
΄ 3 , ᾿ 3 » [κὲ ΒΝ -“ 2 ᾽ τ ᾽ 

πήγει οὐ βέβαιος ἕν αὐτῇ, ὡςτ ἐπελθεῖν, ἀλλ᾽ οἷος ἀπη- 
΄ “Ἄ “ ς ΞΖ - κ ς ν ΄ 

λιώτου ἢ βορέου ὑδατώδης μᾶλλον: καὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ 
ἀνέμῳ ὑπονειφομένη πολὺ τὸ ὕδωρ ἐν αὐτῇ ἐπεποιήχει, 
ὃ μόλις ὑπερέχόντες ἐπεραιώϑησαν. ἐγένετο δὲ καὶ ἡ ᾿ 

διάφευξις αὐτοῖς μᾶλλον διὰ τοῦ χειμῶνος τὸ μέγεϑος. 15 

1. Χαλεπῶς οἱ τελευταῖοι καταβ. ἐχ. οἱ τελευταῖοι τῶν κατα- 
βαινόντων ἀπὸ τῶν τῆς ὀροφῆς πύργων χαλεπῶς ἀπεχώρουν, ἐπεὶ 
οὐκ εἶχον τοὺς ὄπισϑεν αὐτοῖς ἑπαμύνοντας. Ξ. Ἔς τὼ γυμνά ]} 
μέρη δηλονότι. -- 11. ᾿Ἐπελϑεῖν} διαδραμεῖν. --- 13. Ἢ βορέου) ἃ 
ἢ σύνδεσμος ἀντὶ τοῦ ἥπερ κεῖται. βορέας γὰρ βέβαιον ποιεῖ πκρύ- 
σταλλον, ἀπηλιώτης δὲ ὑδατώδη. --- 18. Ἔν αὐτῇ τῇ τάφρῳ. 

8. Οἱ ἀπὸ τῶν πύργων. ..Δπ- 
ἐδ π8θο νϑύβρϑ ἱπιθυριιϑαξιτγ, τι 
ἀροδοβὶβ ἱθὶ ἱποῖριδὲ, αἀβ᾽ βδταῦ 
δαΐοπι οοπίπια ρμοβξὶ πύργων.“ 
ἨΔΑΟΘΚ. Ῥαγευὶς ΒΕΕΚ. 

“Μαμπάδας. Ο. 6. λαμπάδες 
Ο. ἴαπιθη ἃ 8. ἕξ θᾶ. πιδϑῃ. 

4. Πλαταιῆς. ]δο Πλαταιῇς, 
ῬΊΟΥΙψθ 71 Πλαταιεῖς. ΜΊα. 
δὰ ςο. 90. Ὠ. 1. Πλατεεῖς. Ῥτο- 
Χίπια ἰϑαι6 δα τῆς τάφρου οἱ 
Πλατ. οε. ΧΧΙΝ. ον τϑρϑιϊαηι 
Πλατ. οὐχ. Ἐ,., 566 1π τηᾶτδ. 
ΒῈΡΡ]. 

«Χείλους. στ. 
564 οΘπιθη δῦ. 

Καὶ ἐτόξευον. πᾶ. πὶ. ΑΥ. 
ΟἾγ. Π8η. καὶ ἐντεῦϑεν ἐτόξ. 
»οἾΜα]16., οχ βιιρθύίοσγθ ἰοοο. [8. 
9.)“« γνΑ588. 

᾿ςηκόντιξζον. Ο485. Αι. ἐπη- 
κόντ. 

5. Πλαταιέων. .,1.65. Πλαται- 

ΤΟΥΒιι5 τείχους, 

ὧν, ἰδοθηῖρι5. ΠΟ ἐ8η} ΠΟΥ 15, 
Ζυδ 411 111905 ἰγδοίδγιιηϊ. "ὅ 
ἌΥΑΘ55. 118 Ῥ4]. ΒοκΚκ, Ὑ]α. 14- 
60 1.1. Ρ». 9 2.. 56α βίπιι] βου ]ρί. 
αἴβου. δὰ 11, 2, Ε. (ὃ ἴπ πλᾶγρ. 
3) Πλατεαίων. 
,, Ὕστατοι. (855. Αἰ. Ὦ. 1. 
ὕστερον. 

Βέβαιος. Ἐ. δαἀαϊξ τε ὦν. τη. 

βεβαίως ἨδΡεὶ, Ξε ος 5Ξιρυα βου. 
᾿Επελϑεῖν. ῬΑ]. ἐπανελϑεῖν. Ἐ,. 

(9 ἴῃ πιάτο, 3) ἐλθεῖν. 
᾿γδατώδης. Ὁ. 1. ὑδατώδους. 

ΨΊ ρα] 4πὶ δἰιΐοπι, 486 δη16 μος 
νοῦ. ΘΟἸ]οοδΥΪ βοϊθὲ. ἀθὶθν μηδ. 
ν]ὰ, δἀποί. 
ἱὙπονειφομένη Οἀ55. Τὶ. Ψαΐ. 

Η;: Ἀερ. (6.) Οτ. ὃ.1. Βεκκ. 
ΟΥ ΙΝ, 108. Ψυϊρσο (οὲ ΗδδοκΚ.)} 
ὑπονίφομ. 
Ἐγένετο δέ. ΑΥ. ΟΠγ. δπ. 

καὶ ἐγέν. Β. ἐγέγετο δέ. 
“ΠΤ άφευξις. Θουκυδίδης τρίτῳ. 

ἐν ταα π΄ φᾳν.-.ς- 
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(Οἱ ἐξελθόντες Πλαταιῆς ὀλίγου δεῖν πάντες ἐς ̓ άϑήνας διαφεύ- 
γουσιν.) 

κδ΄, “Ορομήσαντες δὲ ἀπὸ τῆς τάφρου οἱ Πλαταιῆς, 
ἐχώρουν ἀϑρόοι τὴν ἐς Θήβας φέρουσαν ὁδὸν, ἐν δεξιᾷ 
ἔχοντες τὸ τοῦ ᾿ἀνδροκράτους ἡρῷον, νομίξοντες ἥκιστα 
σφᾶς ταύτην αὐτοὺς ὑποτοπῆσαι τραπέσϑαι, τὴν ἐς τοὺς 

5 πολεμίους" καὶ ἅμα ἑώρων τοὺς Πελοποννησίους τὴν 
πρὸς Κιϑαιρῶνα καὶ Ζίρυός κεφαλᾶς, τὴν ἐπ᾽ ᾿“ϑηνῶν 
φέρουσαν, μετὰ λαμπάδων διώκοντας. 2. καὶ ἐπὶ μὲν 
ἕξ ἢ ἑπτὰ σταδίους οἵ Πλαταιῆς τὴν ἐπὶ τῶν Θηβῶν 
ἐχώρησαν, ἔπειϑ᾽ ὑποστρέψαντες ἤεσαν τὴν πρὸς τὸ ὄρος 

10 φέρουσαν ὁδὸν, ἐς ᾿Ερυϑρὰς καὶ Ὑσιὰς, καὶ λαβόμενοι 
τῶν ὀρῶν, διαφεύγουσιν ἐς τὰς ᾿άϑήνας, ἄνδρες δώ- 
δεχα καὶ διακόσιοι ἀπὸ πλειόνων" εἰσὶ γάρ τινες αὐτῶν 
οἱ ἀπετράποντο ἐς τὴν πόλιν, πρὶν ὑπερβαίνειν, εἷς δ᾽ 
ἐπὶ τῇ ἔξω τάφρῳ τοξότης ἐλήφϑη. 8. οἱ μὲν οὖν Πε- 

15 λοποννήσιοι κατὰ χώραν ἐγένοντο, τῆς βοηϑείας παυσά- 
μενοι. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως Πλαταιῆς, τῶν μὲν γεγενη- 
μένων εἰδότες οὐδὲν, τῶν ὃὲ ἀποτραπομένων σφίσιν 
ἀπαγγειλάντων ὡς οὐδεὶς περίεστι, κήρυκα ἐκπέμψαντες, 
ἐπεὶ ἡμέρα ἐγένετο, ἐσπένδοντο ἀναίρεσιν τοῖς νεκροῖς " 

κδ΄. 10, Ἐς Ἔρύϑρας καὶ σιάς] δῆμοι Βοιωτίας. ---- 15. Κατὰ 
χώραν ἐγένοντο ] ἡσύχασαν. --- 18. δὲς οὐδεὶς περίεστι) ἀντὶ τοῦ 
πάντες ἀπώλοντο. -- ᾿Εχπέμψαντες ἢ ἕξ τῆς πόλεως αὐτῶν. --- 19. 
᾿Εσπένδοντο ---Ἴ) σπονδὰς ἐζήτουν ποιῆσαι ἐπὶ τὴν ἀνάληψιν τῶν 
ψεχρῶν. 

ΒΚ. Απϑοᾶᾶ, Ρ. 90. ΟἿ, 1. 1. 
Ῥ. 242. 

ΟλΡ. ΧΧΙΝ. Πλαταιῆς. Ἐλίατι 
110, Π6Ο ΠΏ1Πιι5 δ. 9. οἱ 8. νι]- 
8ο Πλαταιῆς, ΡΙ γι αυνὶ Πλα- 
ταιεῖς. Οἵ. δὰ ο. 90. 

“Ἱεξιᾷ. ΟΥ. δεξιῷ. 
᾿Ανδροχράτους. δαϊ. ᾿ἀνδροκά- 

τους. Αἴ νὶἱά. ποῖ, 
“ρυός. Μοβαα. Ζριός. Αἱ 

νὰ, Ηεγοάοῦ, ΙΧ, 39, 

Ἐπ᾿ ᾿ϑηνῶν. 
᾿ϑηνῶν. (α΄, ἐπ᾿ ᾿Αϑηϑηνῶν. 
Τ)εηάθ Μοβαι, διεόκοντας. 
ὦ. Τῶν Θηβῶν. Τῶν οἱι. Ε΄. 

ΔΊοβαιι., ἀπ᾿ 

Ἔρυϑράς (455. Καῖ. Β6ρ. (6.) 
Αὐς Ομσ, ΒΈΚΕ. Ψ α]ρο (οὲ Ηδ8ο0Κ.) 
ἜἘρύϑρας. Αὐ ν1α. 1, 2. Ρ. 288. 

'γσιᾶάς Ο855. 1ἴ, αι. Β6ρ. οἵ 
ἴὰ πιαγσ, ΟἹ], οὐλλι Βεκκ. Να]ρο 
(ει Ηδδοκ.) ἱγσίας, Ὧθο 5αἰ5 
οοχίῃ5 δοοθηΐῃ5, Οἵ, 1, 2. ". 

δ. 
Τὰς ᾿ἀϑήνας. τάς οἵ. Ἐ᾿.») 

4 οἰΐαι ἄνδρες ἰδηϊιιηι εχ 
ΟΟΥ. Παβρεῖ, 

8. ᾿ἀποτραπομένων. Οοὰ. Β85. 
Οου. ἀποτρεπομ. 

“Τοῖς νεκροῖς. ΠΊ. ΠΊΔΥΒ΄. ϑίορῃ. 
τῶν νεκρῶν, ἴκι τι, ἰδπλθ ἢ δΈΡΘΥ - 
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μαϑόντες δὲ τὸ ἀληϑὲς, ἐπαύσαντο. οἱ μὲν δὴ [τῶν] 
Πλαταιέων ἄνδρες οὕτως ὑπερβάντες ἐσώϑησαν. 

(3. Σάλαιϑος ὁ “ακεδαιμόνιος ἐς Πῆυτιλήνην ἐςέρχεται.} 

κε. Ἐκ δὲ τῆς “ακεδαίμονος τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος 
τελευτῶντος ἐκπέμπεται Σάλαιϑος ὃ “ακεδαιμόνιος ἐς 
“Μυτιλήνην τριήρει. καὶ πλεύσας ἐς Πύῤῥαν, καὶ ἐξ αὐ- 
τῆς πεξῇ κατὰ χαράδραν τινὰ, ἡ ὑπερβατὸν ἦν τὸ περι- 

μην. ἀρ-τείχισμα, διαλαϑὼν, ἐςφέρχετανι ἐς τὴν Μυτιλήνην" καὶ 
χομέ- 
ψου. ἔλεγε τοῖς προέδροις ὅτι ἐςξβολή τε ἅμα ἐς τὴν ᾿Δττικὴν 

ἔσται, καὶ αἵ τεσσαράχοντα νῆες παρέσονται ἃς ἔδει βοη- 
ϑῆσαι αὐτοῖς᾽ προαποπεμφϑῆναί τε αὐτὸς τούτων ἕνεκα, 
καὶ ἅμα τῶν ἄλλων ἐπιμελησόμενος. 9. καὶ οἵ μὲν Μυ- 

» 3 , ᾿ Ἀ , ᾽ ΩΝ, 4 
τιληναῖοι ἐϑαρσουν τε, καὶ πρὸς τους ““ϑηναίους ἧσσον 

εἶχον τὴν γνώμην, ὥςτε ξυμβαίνειν. ὅ τε χειμὼν ἐτε- 

1. Οἱ μὲν δὴ τῶν Πλαταιῶν μετάβασις. (λ. Κασσ.) --- 9. 
ἱὙπερβάντες ἐσώϑησαν) ξῶντες ἐφυλάχϑησαν. (λ. Κασσ.) 

κε. 8. Τοῖς προέδροις] τοῖς ἄρχουσι τῶν Πηιτυληναίων. --- Ἐς- 
βολὴ --- ἐς τὴν ᾽4ττ.) ἔφοδος τῶν “Δακεδαιμονίων κατὰ τῆς 4τ- 
τικῆς. -- 12. Ἐϑάρσουν) ϑάῤῥος ἐλάμβανον. --- 18, Τὴν γνώμην) 
κατὰ τὴν προαίρεσιν. --- Ξυμβαίνειν) συμφωνεῖν. 

Β0Υ. γρ. 5-αο (ἰ. 6. νεκροῖς), 
τοῖο; πδηὶ σϑηϊζϊνιιβ δχ 1π|1}1}}1 
σοτγδοΐϊϊζομθ οΥὐἵιις οϑῖ. Οἵ. 1. 1. 
Ῥ. 125. Θ᾽ πλ111|6ν 1Π|, 114, τοῖς 
τ; ̓Αμπρακιώταις --- ἀναχώρησιν 
ἑσπεισᾶντο. ς 

1ὧν Πλαταιέων. Τῶν οτη, 
Οὗϑοι "Ὁ: ΕΣ ΠῚ Αὐ, ΟἿτ: 1 δα, 
ΤΠ οῖπάο Ῥαᾷ]. ΒΟΚΕ. ταγϑιις Πλα- 
ταιῶν. Μιὰ. δα 98, 5. 

᾿Ἐσώϑησαν. ῬΑ]. ἐσώϑησαν. 
Ὑιά. ἀ6 Αγῖ, οὐἷξ ἂρ. Ῥθιιο. Ρ. 
150. Δηΐθα οὕτω οὐ (855. ΟΥ̓.» 
41|οὸ5 1. 1. Ρ. 915. πιθπιοσανῖ- 
ΤῊ115.., Θἰΐαπι Ο. ῬΑ]. 

ΟκΑν. ΧΧν. Πύῤῥαν. στ. ΑΥ. 
ΟἾτ. Παη, Πύραν Αἱ νἱᾶ. δὰ ς, 
18. Μοχ Νἱπά. γχγαράνδραν. 

Ἧι. (455. Αι. ΟἹ. οἷ, π18]6. 

Περιτείχισμα. ϑ. 116} περε ἴῃ 
Ἑ,. 5. ν. ἃ]. πηδῃ. 

ΖΔιαλαϑών. Ῥοκῖ πος Ῥϑυίϊοῖ- 
Ῥίια, φιιοα 1 1, οπ|. οἷ ἃ]. πγ8η. 
ὙΘϑΌ ει ΠῚ δϑί, νίσγσι!α αἰβί]η- 
Χητ5, απα πλεύσας καὶ διεα- 
λαϑών σομαογθδηΐ οἱ διαλαϑεῖν 
Β1ο βἰσοϊποοὺ λάϑρα διελθεῖν. 
Ἐς τὴν Μῖυτ. Τήν οπι. Εἰ. τι. 

ΑΥ. ΟἾγ. Πδη. 
“Ἅμα οπι. 6. 
Παρέσονται. Αι. παρέπον- 

ται. 
Προαποπεμφϑῆναι. Ἰ. προα- 

πεμῳϑ'. οἱ ἃ δγάβιιι. Ῥοβὲ μος 
νοσ Άθ] πὶ αἰΐίεπι δέ πη πιδΥρ- 
μαροῖ, ἴῃ νϑυβθοσπιὶ νΘΥῸ 56716. 
Ρογρὶ: πρὸ αὐτός τε ἕνεκα τού- 
τῶν καὶ ἅμα. 
. Καὶ οἱ μέν, 6. (7) οἱ μὲν 

οὖν. 
Ξυμβαίνειν οΥχ. (855. Απρ.» 

βεὰ ἃ οοχγϑοῦ, ἴπ ΠΥ, 5οσὶρί. 

182. 

. πα σν ῷσαιυος Ὧν. πε 
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λεύτα οὗτος, καὶ τέταρτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα 
τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψε. 

(Β. Πέμπτον ἔτος τοῦ πολέμου. κς --- πϑ'΄.) 

Α. Θέρος. 

(1. Τετάρτη ἐςβολὴ ἹΠελοποννησίων ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἡγουμένου 
Κλεομένους. κς΄.) 

ας. ΤΟΥ͂ 4᾽ ἘΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΟΥ͂ ΘΕΡΟΥΣ οἵ. ἜΌΥ 

Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ τὰς ἐς τὴν Μυτιλήνην δύο ᾿ Ἐν 

5 καὶ τεσσαράκοντα ναῦς ἀπέστειλαν ἔχοντα ᾿Δλκίδαν, “Β΄. 
ὃς ἦν αὐτοῖς ναύαρχος, προςτάξαντες, ἀὐτοὶ ἐς τὴν ᾽4τ:- ὑρο ν᾿: 
τικὴν καὶ οἵ ξύμμαχοι ἐςέβαλον, ὅπως οἱ ᾿4ϑηναῖοι, ἀμ- 
φοτέρωϑεν ϑορυβούμενοι, ἧσσον ταῖς ναυσὶν, ἐς τὴν. 

“Μυτιλήνην καταπλεούσαις, ἐπιβοηϑήσωσιν. 2. ἡγεῖτο δὲ 
τῆς ἐςβολῆς ταύτης Κλεομένης ὑπὲρ Παυσανίου τοῦ Πλει- 
στοάνακτος υἱέος, βασιλέως ὄντος καὶ νεωτέρου ἔτι, πα- 

’, ’ 

κς --- πς. 

χς΄. 10. Κλεομένης] οὗτος ὃ Κλεομένης καὶ ὃ Τ]λειστοάναξ παῖ- 
δές εἰσι Παυσανίου τοῦ ἐν Πλαταιᾶσιν ἀριστεύσαντος ἐπὶ τῶν Π7ή- 
δων. 

Ἐτελεύτα απίθ πολέμῳ, κ5ἰσαὶ 
νιΐδο ᾿ηῖγα ο. 88., Ῥοπιιηξ (455, 
Ὦ. 1., 6χ χυῖριιβ Π). βίπαμ! τῷδε 
οι. Ιρϑαπι ἐτελεύτα ἀ6, [{. Ν αἵ. 
Ἡ. 65. (Ὁ.}) Αἴ νἱᾶ, 11. 103, 
ΙΨ, 51. 185. Α]. 
Ὃν --- ξυνέγρ. οτι. Ἐ. Ξυνέ- 

γραψεν οὰπὶ Ἦ. 1ῃ πα] ΠΟΥΥ. ΘΧθῖπ 
Ῥ]]. ὀχαγανῖν ΒΘΚΚ,, οὐ] ξογίαθ58 
Ῥαγϑηάιϊπι. ΟΥ. 1, 70. εὐ Βδυχ. 
αἴβου. ϑβδοσιρί. 

ΟΑρ. ΧΧΥῚ. Ἐπιγιγνομένου 
ϑέρους. Ο, ἐπιγενομ. ϑήρους. 
Ἐς τὴν Μυτ. Τήν εχ (885. 

Ατρ, ΟἹ. Ο. Ῥὰ]. 1, ΨΝαῖ, Η, 
Οοα, Β845. Οτ. ἢ. 1. Ε. ἀσ, Ογ. 
1). ἰηβογιθύπθηΐ Ηδδοκ, οἵ 
ΒΕΚΚ. 

“]ὐο καὶ τεσσαράκοντα. ..8ιι1- 
Ῥτὰ [ς. 16. εὐ 95,}1 τεσσαράκον- 
τὰ Ἰαπίαση ἔιιῖ556 αἰχῖς.“ς ΗΠ 8. 
Ααα, ς, 29. οἱ 69. εὐ οἴ, ποῖ, 

Ἔχοντα. Αγ. Τ)8π. ἔχοντας. Ἐ. 
ἐχούσας. ϑίερῃ. ἱπ ΤῊΘ65. 5. ν. 
προςτάξασϑαι σομ]ϊοῖς ἄρχοντα, 
βίοιῦ οοα, Βᾶ85. εχ Ἔπιοπάᾶ, [8- 
Βεῖ. Αἱ νᾶ, δαποῖ. οὐ ᾿πέοτθα 
Κυαὶίρ, δὰ 1) οι, Ρ. 290. δὲ 1[υεΐ, 
Χο. ΑΠᾶΡ. 1. 9, 91. 

Αὐτοί. ῬοΞξῖ ποὺ νοῦ. ἱπ (855. 
ΑἸϊχιτϊα ΡΥ Δ51:Π1. 

Ναυσὶν ἐς. (οἄ. Β85. ὁΧ οπιοπᾶ, 
ναυσὶ ταῖς ἐς. 

᾿Επιβοηϑήσωσιν. Μὶπα. τα. 
ΒΚ, ἐπιβοηϑήσουσιν. Αἱ νἱᾶ. 
1. 1. Ρ. 136. οὐ Ερβρθιηη, Ηδ]]. 
4. 1896. Ρ. 504. 

9, ὶέος. Οδ55. υἱέως. Αἱ νἱᾶ, 
Ι. 1. Ρ. 921. δ νεωτέρου, δὰ 
«ιοᾶ διϊά. οἱ Β6Κκ, Απθοδά, ἢ. 
109. τϑϑρίοοσα ραϊδμῇ, ν]ὰ. 1. 1, 
Ῥ. 170. 

Πατρὸς δέ. 4 εχ 665. ΟἹ. 
σ. Ἐ. Ῥα]. 1τ. 8, Ἡ. Βερ. (6.) 
οοἄ, Β65. Θυ. Ὁ. 1. Ἐς Μοβᾷιι.: 
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τρὸς δὲ ἀδελφὸς ὦν. 8. ἐδήωσαν δὲ τῆς ᾿Δττικῆς τά τε 
πρότερον τετμημένα, ἱ καὶ] εἴ τι ἐβεβλαστήκει, καὶ ὅσα 
ἐν ταῖς πρὶν ἐςβολαῖς παρελέλειπτο' καὶ ἡ ἐςβολὴ αὕτη 
χαλεπωτάτη ἐγένετο τοῖς ᾿άἀϑηναίοις μετὰ τὴν δευτέραν. 
4. ἐπιμένοντες γὰρ ἀεὶ ἀπὸ τῆς “έσβου τι πεύσεσϑαι 
τῶν νεῶν ἔργον, ὡς ἤδη πεπεραιωμένων, ἐπεξῆλθον τὰ 
πολλὰ τέμνοντες. ὡς δ᾽ οὐδὲν ἀπέβαινεν αὐτοῖς ὧν προξε- 
δέχοντο, καὶ ἐπελελοίπει ὁ σῖτος, ἀνεχώρησαν, καὶ διε- 
λύϑησαν κατὰ πόλεις, 

(3. Μυτιληναίων πρὸς Πάχητα τὸν ᾿Αϑηναίων στρατηγὸν ὁμολογία. 
κζ΄. κη΄. α΄) Αἰτίαι τῆς ξυμβάσεως.) 

κζ΄. Οἱ δὲ Μυτιληναῖοι ἐν τούτῳ, ὡς αἵ τε νῆες αὖ- 
τοῖς οὐχ ἧκον ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ ἐνεχρόνιξον, 
καὶ ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἀναγκάζονται ξυμβαίνειν πρὸς 
τοὺς ᾿Δϑηναίους διὰ τάδε. 9. ὁ Σάλαιϑος, καὶ αὐτὸς 
οὐ προοδεχόμενος ἔτι τὰς ναῦς, ὁπλίζει τὸν δῆμον, πρό- 
τερον ψιλὸν [ὄντα], ὡς ἐπεξιὼν τοῖς ᾿ἀϑηναίοις. 8. οἵ 

δῈ ᾿Επιμένοντες -- -͵-ἼἸ οἱ “ακεδαιμόνιοι, φησὶν, ἐπιμένοντες 
ἀκοῦσαι τὸ ἀποβησόμενον ἀπὸ ῳ: “έσβου ὑπὸ τοῦ ᾿Αλκίδα, ἔτε- 
μον τὰ πολλὰ τῆς ᾿ἀττικῆς. --- 6. ̓ Επεξῆλθον) ἐπέδραμον. [ τὰ 
πολλὰ μέρη δηλονότι (Κασσ.) 1 

κρι. 11. ᾿Ενεχρόνιξον) ἕν τινι τόπῳ πολὺν χρόνον μένουσαι διε- 
βίβαξζον. - 15. ἱῶς ἐπεξιὼν τοῖς ᾿ἀϑηναίοις] ὡς κινηϑησόμενος 
κατὰ τῶν ᾿ἀϑηναίων. 

τὴ. Δυύ, Οἴν. ΠΏ δη. ᾿πϑουπούπηΐ 
Ἡδδοκ. οὐ Βακκ, ΟΕ, δαμποῦ. δὰ 
Τίς 
8. ̓ Εδήωσαν. Μοκαι. ἐδίωσαν. 
Καὶ εἰ. Καί ἀοϊοπάϊιηι 6556 

χροῖρ ἀοοοῖ Ὠίηα. Οἵ, δαμποῖ. 
᾿Ἐβεβλαστήκει. 1. ἐβλαστήπει. 

ΑΥ. Ομγ, ἐπιβεβλαστήκει. 
᾿Ἐςβολαϊς.. Βορ. (6.) πιδῖ8 

προςβολαῖς. 

ἸΙαρελέλειπτο. Ἐ᾿, Πδπ. παρα- 
λέλειπτο, τὸ 1Ἰὰ σχυϊάθηι πιᾶ]6. 
ΟΕ, 1. ». 228. 

Χαλεπωτάτη. Βερ. (6.) 5}- 
ἼἸοῖΣ τῶν ἄλλων, ΘΧχ ἸὨΊΕΥΡΥ, 

4, Πεπεραιωμένων. Οδ55. πε- 
περαιωμένον. Ὁ. περαιωμένων, 

Ῥΐὸ 10 ορϑύδθ Π0κ, οχ Ῥθρ. 
πγα 16 πέπεραίωμ. ΘΧΒΙ Βα Θυιηῦ, 

᾿Επεξῆλϑον. Ατ. Ώδη. ὑπεξ. 
Τέμνοντες ἵπ Οὐ. εχ οπιθηά, 

οβϑῦ ῥύὸ τεμόντες. 

᾿Επελελοίπει. Ὃ. ἐπελελείπει. 
1. ἐπελοίποι; ξι 8. δὲ 8]. πιδῃ. 
Αἱ 1ηλιῖο ῥχοχίπιϊ οἂρ. Ὁ. ἐπε- 
λείπει, πιᾶτρ. 8]. πιϑη. ἐπελέλοι- 

πεν οὐηὶ εἰ 8. ἕν. 1. ἰδὲ ἐπελείποι, 
ΤΆΔΥ 5. 684. τηδη. ἐπελελοίπει. 

ὍλΡρ. ΧΧΥΠΙ. Τῆς Πελοπ. 
Τῆς οπι. (Ι. 

. 9. Ψιλόν. ῬΑ]. Τῇ. αι. σ. φί- 

λον, Ο. Ταπιθη Ψ 5. φ 81]. πιᾶπ, 
Ὄντα οἴ. (855. Ατιρ. Οἰο5 

1 
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δὲ ἐπειδὴ ἔλαβον ὅπλα, οὔτε ἠκροῶντο ἔτι τῶν ἀρχόν- 
των, κατὰ ξυλλόγους τε γιγνόμενοι, ἢ τὸν σῖτον ἐκχέ- 
λευον τοὺς δυνατοὺς φέρειν ἐς τὸ φανερὸν, καὶ διανέ- 

. Ἢ 2 ᾿ , ΒΝ, , 
μειν ἅπασιν, ἢ αὐτοὶ ξυγχωρήσαντες πρὸς ᾿Δϑηναίους 

ὅ ἔφασὰν παραδώσειν τὴν πόλιν. 

(β΄. Ἧ ξύμβασις αὐτὴ, μεϑ᾽ ἣν καὶ [άντισσα ᾿4ϑηναίοις ὑποχείριος 
γίγνεται.) 

χη. Γνόντες δὲ οἵ ἐν τοῖς πράγμασιν, οὔτ᾽ ἀποκω- 
λύσειν δυνατοὶ ὄντες, εἴ τ᾽ ἀπομονωθήσονται τῆς ξυμ- 
βάσεως, κινδυνεύσοντες, ποιοῦνται κοινῇ ὁμολογίαν πρός 
τε Πάχητα χαὶ τὸ στρατόπεδον, ὥςτε ᾿ϑηναίοις μὲν ἐξεῖ- 

10 ναι βουλεῦσαι περὶ Μυτιληναίων ὁποῖον ἄν τι βούλων- 
ται, καὶ τὴν στρατιὰν ἐς τὴν πόλιν δέχεσϑαι αὐτοὺς, 
πρεσβείαν δὲ ἀποστέλλειν ἐς τὰς ᾿ϑήνας Μυτιληναίους 
περὶ ἑαυτῶν" ἐν ὅσῳ δ᾽ ἂν πάλιν ἔλθωσι, Πάχητα μήτε 
δῆσαι Μυτιληναίων μηδένα, μήτε ἀνδραποδίσαι, μήτε 

16 ἀποχτεῖναι. 2. ἡ μὲν ξύμβασις αὕτη ἐγένετο. οἵ δὲ πρά- 

1. ᾿Ηχροῶντο] ὑπήκουον τοῖς ἄρχουσι. (1. Κασσ.) --- 8. Δια- 
νέμειν] μεμερισμένως διδόναι. (λ. Κασσ.) --- 4. Ξυγχωρήσαντες] 
ς -, 

Ὑτνπείξαντες. 
’ 

κη΄. 6. Οἱ ἐν τοῖς πράγμασιν] οἱ τὰ τῆς πόλεως πράττοντες. --- 
10. Βουλεῦσαι) βουλεύσασϑαι. (Δ. Κασσ.) --- 18. Πάλιν ἔλθωσι] 
ἐπανέλθωσιν. (λ. Κασσ.) --- 15. Οἱ δὲ πράξαντες πρὸς τοὺς Λακ.] 
οἱ πρωταίτιοι τῆς ἀποστάσεως τῶν «“ἠακεδαιμονίων. 

βὶ βϑαιιϊΐπηιτ, οὐαίῖο ΟὉ αὐἐ σα] 
ποπ τϑρϑεϊειιπι 50] θοα αΐάθηι 
ποῖα ΠΊδρΙ5 ΠῚ 4018ΠῚ πη οϑβὲ 
(οἴ. Κυῖρ. ἀ6. Αὐτποηΐ. Χρη. 
ΑἼΔ0. Ρ. 43.}), ἀυτίασοιϊα [ά- 
ΤΆΘη. 

ΟΡ. ΧΧΨΠΙΙΙ. ᾿ἡποκωλύσειν. 
Ῥατϊαγί 1 ΠΩΣ ΕἸ νττ ΠΟ] ἰθηΐδυθ. 
ὙΙά. 1. 1. Ρ. 159. 

ἘΠ τ᾽. 1416 νι]ρὸ εἴτ᾽ σοπΐππ- 
εἰϊπι, Οὐοτγοχομηὶ Ηδδοκ, οἱ 
ΒΚ Κ. ῬΑ]. εἶτ᾽. 

ΞΞυμβάσεως. 1. ξυμβιβάσ. 
Κινδυνεύσοντες. Ῥα]. 11, Η. 

Ἀδᾳ. (6..) Β. κινδυνεύοντες. 
Ομολογίαν. Ὁ. 1. ἀπολογ., Ὦ. 

Τα θ απὸ 5. ομ. 8]. τη. οἱ 1. 
ὁμολογίαν ἴῃ τηδτρ. 8]. πδῃ. 

Πρύς τε. Τὲέ οτι. Ὦ. 
"ἂν τι. Τί οτὰ. Ο. Αὐ νἱ]ά, 1πᾶ, 

ἴη τίς. 
Ἐς τὰς ᾿ἀϑήνας ΜὝυτιληναίους. 

Ὡ. Μυτιλ.. οὔλ. Αὐ. Οἴγ. 2 8η. 
Ῥσδθρθηξ ἢῆητιλ. ἐς τὰς 49. 

ἝἙἝαυτῶν. Ατ. αὗτ. ΟἸγτ. αὖτ. 
ΑΙτογαΐχιπι οἰΐαηι ἘΝ.) ἴῃ 4ιι0 8 
5. ν. ἃ]. πιαᾶῃ. Οἰιοα διιῖεπὶ νι]- 
80 5ϑααΐζαχ ρυιηοἴθμη), ἴῃ ΟΟΙοπ 
ταασιπΐ Ηδαοκ, οἱ ΒΌΚΚ. 4 

Πάλιν ἔλϑωσι. ΟΕ. ἔλϑωσι πὰ- 
λιν. 

Μήτε δῆσαι. Οτ. μὴ πεδῆσαι. 
Μήτε ἄνδρ. Ῥτο. μήτε Ραὶ. 
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ἕαντες πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους μάλιστα τῶν -Μυτιλη- 
ναίων, περιδεεῖς ὄντες, ὡς ἡ στρατιὰ ἐφῆλθεν, οὐκ ἠνέ- 
ὄχοντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ὅμως καϑίζουσι. Πάχης 
δ᾽ ἀναστήσας αὐτοὺς ὥςτε μὴ ἀδικῆσαι, κατατίϑεται ἐς 
Τένεδον, μέχοι οὗ τοῖς ᾿ἡϑηναίοις τι δόξῃ. 8. πέμψας 
δὲ καὶ ἐς τὴν "᾿ἀντιόσαν τριήρεις, προςεχτήσατο, καὶ τἄλ- 

λα τὰ περὶ τὸ στρατόπεδον καϑίστατο ἧἣ αὐτῷ ἐδύκει. 

(38. ᾿ἀλκίδου καὶ τεσσαράκοντα Πελοποννησίων νεῶν ἐς ᾿Ιωνίαν 
πλοῦς καὶ ἀνάπλους. κϑ' -- 1γ΄. ᾿Δλκίδας ἐς ΓἜμβατον κατα- 

πλεύσας, τὴν Μυτιλήνην ἑαλωκυῖαν πυϑόμενος, βουλεύεται ἐκ 
τῶν παρόντων.) 

κ΄. Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς τεσσαράκοντα ναυσὶ Πελοποννή- 

διοι, οὗς ἔδει ἐν τάχει παραγενέσϑαι, πλέοντες περί τε 

αὐτὴν τὴν Πελοπόννησον ἐνδιέτριψαν, καὶ κατὰ τὸν ἄλ- 

λον πλοῦν σχολαῖοι κομισϑέντες, τοὺς μὲν ἐκ τῆς πόλεως 
᾿ἀϑηναίους λανθάνουσι, πρὶν δὴ τῇ 4ήλῳ ἔσχον" προς- 

φ, Περιδεεῖς ὄντες περίφοβοι γεγονότες. (λ. Κασσ.) --- Οὐκ 

ἠνέσχοντο] μεῖναι δηλονότι --- 4. ᾿ἀναστήσας]) ἐγείρας ἀπὸ τῶν 
βωμῶν. --- 6. Προςεκτήσατο] προςεποιήσατο. --- 7. Καϑίστατο ] 
εὐτάκτει. 

χϑ΄. 10. Τὸν ἄλλον πλοῦν] τὸν ἀπὸ Πελοποννήσου εἰς Πῖιτυ-- 

λήνην. (1. Κασα.) --- 12. Πρὶν δή] ἕως οὗ. (λ. Κασσ.) --- Προς- 

ἔσχον] προφωρμίσαντο. (λ. Κασσ.) 

ἴη πὸ μήδε) Τ᾿. αι. Η, Βι6ρ. 
Ὠ.1. Ε. πι. (1π {πο μὴ δέ) μηδέ. 

φΦ͵ Τοὺς Μακεδ. Τούς οἱ. ἢ. 
Βδ6σ. 

Ἠνέσχοντο. Ὦ. ἠνέσχετο. 
“Ὅμως οπι. ΑΥ. Ομγ. ΑἹ νυἱᾶ, 

Τύτ..9289; 

Ἐς Τένεδον. Ἐς οὐ, ΟΥ̓. 
Μέχρι Οἀ55. Ο. Ηδδοῖκ. Βοκκ, 

γι! ρο μέχρις. ΟΕ 1, 1. Ρ. 215. 
“όξῃ. ΟΑ55. δόξοι. Μίοβαιι. 

δόξει. Αὐ νἱά, 1. 1. ». 141. οἴη 
1,90. δᾶ ΡΊγγη. Ρ. 14. 54. 

8. Καὶ ἐς. Καί οτχι Ὁ. Ῥτο ἐς 
οοὔ, Βα45. Ε. πρός. 

ἄλλα! ὍΛευ ὩΣ αὐ, ΕΣ Ἑςς 
(ψὶ τὰ ἄλλα --- στρατόπεδον ΒΞ 
ΒᾶΡδι,}) πι|, ἅσ, ΟἸιγ, Π δ. τὰ 
ἄλλα. Νὰ. 1.1. Ρ. 914. 54. 

Ολρ. ΧΧΙΧ. Ταῖς τεσσαρά- 
κοντα. Ταῖς οἵμ. Ἀδρ. (6.), εχ 
410 τέσσαρσι Ρτο τεσσαράκ. 84- 
ῃοΐανὶς Οα1], (868 οεἴαι ἴπ Η, 
ταῖς ἀοο556 Οδ1]. ποη ἀοοεὶ.) 

Παραγενέσϑαι. ἈδΕ. γενέσϑαι, 
οὐ πλ8}. το, 1ηΐ. νοΥ8. σέρε. (6. 
παραγενέσθαι, 6ἴ 5. Υ. 8]. τηδῃ. 
πὲ ἀθουχίαϊιπι 6Χχ περί.) 

Πλέοντες. Ῥοβὲ ἴ'οο νοοϑΡὈ. 
ῃοὰ Ἰἰσοῦ νἱγρι]δπι ΘΟ]]ΟΟΔΥΘ, 
πὶ ναϊσο πὲ, ἀαῦπι νουθὰ καὶ 
κατὰ τὸν ἄλλον πλοῦν ἀοοθ- 
δηὶ περὲ αὐτὴν τὴν Πελοπ. οο- 
ΠΆΘΓΘΥΘ οἵιπὶ πλέοντες. Οιοῦ 5ἱ 
τισφιδπι, Ροβσὶ Πελοπ. οομημα 
οο]  οοδῖασ οἴπι Καὶ ἰβιθιηδῖς, 

᾿ Πελοπόννησον. Ὦ. 1. Πελοπον- 
νησίων. 
ἜἜσχον ΟΙ. Ο. ΡαΑ]. Τὸ, Καὶ, Η. 

ϑ 
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μίξαντες δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς τῇ Ικάρῳ καὶ υκόνῳ, πυνϑάνον.-. 
ται πρῶτον ὅτι ἡ [Μυτιλήνη ἑάλωκε. 2. βουλόμενοι δὲ 
τὸ σαφὲς εἰδέναι, κατέπλευσαν ἐς Ἔμβατον τῆς Ἔρυ- 
ϑραίας. ἡμέραι δὲ μάλιστα ἦσαν τῇ [Μυτιλήνῃ ἑξαλωκυίᾳ 

ἑπτὰ, ὅτε ἐς τὸ Ἔμβατον κατέπλευσαν. πυϑόμενοι δὲ 
τὸ σαφὲς, ἐβουλεύοντο ἐκ΄ τῶν παρόντων' καὶ ἔλεξεν 
αὐτοῖς Τευτίαπλος ἀνὴρ ᾿Ηλεῖος τάδε. 

(4όγος Τευτιάπλου.) 

λ΄. .  24λκίδα καὶ Πελοποννησίων ὅσοι πάρεσμεν 
ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς, ἐμοὶ δοκεῖ πλεῖν ἡμᾶς ἐπὶ Μυ- 

5. "Ἔμβατον] τὸ στενὸν τὸ μεταξὺ Χίου καὶ ᾿Ερυϑρᾶς. (λ. 
Κασοα.) 

ΒΘς, (6.) στ. ΒΕΒΕ. ψσο (6ὲ 
Ἡδϑοῖι.) προβφέσχον, ΕΧ ἱπίοΥΡΥ. 
Ο8ρ. 38. γῇ οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ 
Πελοποννήσῳ. ΟΥ. ΚΕ. δὰ ΝΠ, 
1. εὐ πᾶ. 1π ἔχειν εἰ ἸὙΠΟΠῚ, 
Μδ6. Ρ. 748. 

“4 Ῥίοπθ (855. (Ὰϑ Ρδ]. Βιορ'. 
στ. ἢ. Ἐ. ΑΥ. Οἶγν. ΑἹὰ, ἜΠΟΥΤ, 
Βα5. οἵ βίπθ ἀπΡ1ο ῬΙαχΘ5 Ῥτο 
να]ρ. (Ηδαςκ. Β6κκ.) δ᾽. 

᾿4π. Αὐ, Οἢγ. ΑἹ, ΕἸοΥυ, Β85. 
ἐπ 
Ἰκάρῳ. νι μα, ᾿Ιλάρῳ. Ὦδη. 

Κλάρῳ, 5ἰσαΐ ΑΥ. ΤΠ πιά. οἱ Εἰ, 
5. ν-. 8]. τπι8η. Ῥύϑϑῆχο γρ. Οἵ. 
{π|88 δα ο. 88. ἀἰδριξαθιιπίατ, 
Μυχόνῳ. ΟἹ. ΛΙηκόνῳ. ϑῖς 

εἰΐαπι Β6ρ. (2 6. Μηκώνῳ 3 ἴζοτα 
ἨΏΣ ἀν }: ὙΝΙΔ: Μυπώνῳ, 
560ἃ 1η ΕἸ". ο Ὁ 8. ὦ 8]. τιδῃ.- 
ΑΥὐ. ΟἾγ. Πα, ῆνκήνῳ. Αἱ νἱὰ, 
Το ρὲ 270. 

Ἑάλωκε. Ὦ. 1. Ε΄ Μιμὰ, ΑΥ. 
ΟἾγ. Πδη. ξαλωκυῖα εἴη, Θχ ἴπιι- 
1111 σογγϑοῖ, ΟΕ. Μδίι. 5. 507. 8. 

9. Τὸ σαφές. Ο. (2) τὲ σαφές. 
Ὠ.1. τὸ σαφῶς. Εἰ 58η6 δθ- 
γραὶ ἴς αυϊδρίαι ἴῃ δτίϊοιι- 
10, οἱ Ἰῖσθὲ ἸΟΧ Ὑθοῖα ΒΘ δ [ΟΥ 
πυϑόμενοι δὲ τὸ σαφές, Ὠῖο 46- 
δἰαἀοτοῦ τὶ σαφές ν6] "σαφῶς βἷηθδ 
τις, ϑεὰ τὸ σαφές 5ἰρηϊδοδῖ 

1ὰ, φμοὰ ἀ6 εἴϊο γιισιοῖο ψϑσίετε 
6556. 
Ἔμβατον. ῬΑ]. Ἐμβατόν ιὶς 

εὐ 1ηἶτα, 568 ργοραγοχυίοῃοπ 
εδὲ δὐΐδπι εἱ ϑίβρῃ. οἱ Ἐοϊγαθα: 

Τ͵άλιστα ἦσαν. Ο. Ἐ᾿. ἦσαν μά- 
λιστα. Ὁ. οπι. ἦσαν. Μοχ Ρα]. 
ἑαλωκύᾳ. Οπιηΐα διξθηὶ νουρα 
ἡμέραι ᾿δὲ -- κατέπλευσαν ποὰ 
16.316 1 ρϑυ θη θ51π γα] σ θη 

“Ὅτε φῬίθπβ (855. Ο.β Ῥ8]. Β6ρ. 
τ. Ὁ. οὐ παιπὰ ἀμθῖα νν ΡῬτο 
νι], (Ηδϑοκ. Β6κΚ.) ὅτ᾽. Αὐ- 
ΟὨγ. ὅτι- 

τὸ Ἔμβ. Ε. Ὦ. τὸν Ἔμβ. 
ΠΠυϑόμενοι δέ. 421ὲ οτν. Ε΄. 
Τευτίαπλος. Ναὶ. Τευτιάπλος. 

9 Εϊης δμλθη 65 [σοὶ ϑ6Β0]. Ηοτ- 
ὑπορδη. .,) 4υἱ Τευτίατλος ὁ λεῖος 
δχμιρθῖ, Αποίογος οὐ 8068}0]], 
νοῖῦ. Βυΐι5. τηθηϊξί ο ηῚ Π1]}}101 
[πιωδφμαπὶ] ἴαοιιηῖ.“. ὙΚΥΑ558, 

᾿δνὴρ Ἠλεῖος οπι. Ὁ. 1. 
Τάδε. 1. τοιάδε, αιιοά τιδῖ15 

ΤπποΥ αἰ αἴ5 σοι πη θπἀαγθῖ, Ηἶδὶ 
οὐδίϊο , 4188 ΒΘ4Ι ΠΥ, ὈΥΘν]85- 
βία δϑεοῖ, για, νῦαβϑβ. δἀμποῖ, 
δᾶ; 9. 

Ολν. ΧΧΧ, Πάρεσμεν. Ὦ. 
πάρεστε, αιοὰ ψΑ 116 οχρυθββῖ!. 



οὐ ΘΟΥΚΥΖΊΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΙ. 

τιλήνην, πρὶν ἐχπύστους γενέσϑαι, ὥςπερ ἔχομεν. 9. 
κατὰ γὰρ τὸ εἰκὸς, ἀνδρῶν νεωστὶ πόλιν ἐχόντων, πολὺ. 

δ 2 , 6 Ν " Ἀ ΄ κ᾿ ’ τὸ ἀφύλακτον εὑρήσομεν" κατὰ μὲν ϑάλασσαν καὶ πάνυ, 
ἡ ἐκεῖνοί τε ἀνέλπιστοι ἐπιγενέσθαι ἄν τινα σφίσι πολέ- 
μιον, καὶ ἡμῶν ἡ ἀλκὴ τυγχάνει μάλιστα οὐσα"} εἰκὸς ὅ 

3 »" ΄ ΄ 

δὲ καὶ τὸ πεζὸν αὐτῶν κατ᾽ οἰκίας ἀμελέστερον, ὡς κε- 
κρατηκότων, διεσπάρϑαι. 8. εἰ οὖν προρπέσοιμεν ἄφνω 184, 

τε χαὶ νυχτὸς, ἐλπίξω μετὰ τῶν ἔνδον, εἴ τις ἄρα ἡμῖν 
ξστιν ὑπόλοιπος εὔνους, χαταληφϑῆναν ἂν τὰ πράγματα. 

4. καὶ μὴ ἀποκνήσωμεν τὸν κίνδυνον, νομίσαντες οὐκ 
ἄλλο τι εἶναι τὸ " καινὸν " τοῦ πολέμου ἢ τὸ τοιοῦτον, 

λ΄. 1. ᾿Εκπύστους] φανερούς. ἐξα “Ὥςπερ ἔχομεν ἀντὶ τοῦ ὡς 
ψῦν ἔχομεν. --- 8. Καὶ πάνυ) εὑρήσομεν [τὸ ἀφύλακτον δηλονότι. 
(λ. Κασσ.})] --- 6. Τὸ πεζὸν αὐτῶν] τὸ διὰ ξηρᾶς στράτευμα. (λ. 
ΜΚασσ.) --- 11. Τὸ καινὸν τοῦ πολέμου] τὸ “καινὸν οἱ μὲν δεὼ ὃδὲε- 
φϑόγγου γράψαντες οὕτως ἐνόησαν; τὸ παρ᾽ ἐλπίδα καὶ παρὰ δό- 

ξαν ποιοῦν ἐν τοῖς πολέ μοις νικᾷν» τουτέστι τὸ ἐπιπεσεῖν ἀφυλά- 
κτῶς τοὶς ἐχϑροῖς" οἱ δὲ διὰ τοῦ ψιλοῦ γράψαντες οὕτως ἐξη- 
γοῦνται, τὸ διάκενον ἔργον τοῦ πολέμου. 

Αὐτῶν. τὰ. Αγ. Οἢσγ. Ὦδη. αὖ- 
τοῖς, 568 ἴῃ ῃϊᾶγρ. ΑΥὶ Οἶχ. αὖ- 
τῶν Ρἱηρίϊζαγ, 

Γενέσϑαι. Ῥοξρῖ ἢοσ νοῦ. 
σοΟμΠ18 οἷπὶ Οτ, Β45. οὲ αξοα. 
ῬΟΠΘΠ ΠῚ 6556 Ἰηιο]]οχὶὶ Πιῖ.. 

Ψιά. ποῖ. δ ϑοι δαηΐ 41}. Ηδαοῖι. 
οἱ Βοκὶς, 8. Εὔνους. ΟἹ. καὶ εὖὔν. 

Φ' ᾿Δνδρῶν. οΞαιι, τῶν ἀν- 
δρῶν. 864 ποῦ νοοϑ)υ]ι Ρὰ5- 
δ΄. βίηθ αὐίϊοι]ο Ἰθοὶ, πρὶ πο- 
βίσα ᾿ἰησια οἰπὶ ἢΠΠαστέαι, αιιῖδ 
μοάϊθ πϑϑοϊτ ΟἹ, Βαίεηι. Οὐ. 
πη, 8. 110. δἄποι. 8. Ηἰς γϑσο 
ΤΏ ΒΡΘΥ αι ΘΥ τι.) ΑἸ ΘὨ]Θη 568 - 
16 51η0 1}}1 ΝἹΥῚ ἃ 56 ΘΗ 18 δἷξ 
ϑόπθΥα]15, Οἱ, δάμποῖ. Μοχ Ραὶ]. 
ψεοστί. 

᾿Εκεῖνοί τε. Τέ 6. (455. Ατιρ. 
1. 

"Ὧν οἱ. Ῥ8]. 

Οὖσα. Ῥαποίμι, «ιιοα νιῖρὸ 
ΒΘ αυθθαΐιχ, ἢ ΟΟΙοι πμπιιξανὶ 
ΒΕκΚ. 

4, Καινόν. Ο, Ἐς ΟΥ. πιᾶγρ. 
ϑίερῃι. πλᾶυρ. νΊοΣ, κενόν, ψιιᾶπι 
ΒουΙρτσαι οἰ ἃ 5.000]. πλ6- 
χα οΥίϑηι ΟΠ 6 η ἄδην ΑΡΥ ΒΟΉ. 
Βτϑᾶ, Βοηρά, δἰ ρίιισοβ, ψα ρα- 
ἴδ ἀθἔθηἶν Τιδνοόβαιι. οἱ βοσνὰ- 
χιιὶ Ἡδδοϊς. οἱ ΒΘ ΚΚ. Νὸοβ υἱτὰ 
ΤΘΊΔΟΥ 5ἰῖ, ἀα}}}} Πδουθηλιβ, 1, 
ποῖ. (Ταΐγα ο. 89. καινοῦσϑαι ἴὰ 
κενοῦσϑαι ἴῃ αἰΐψιιοι ΠΥ ἀ6- 
ῬΥαν δἰτιμι ν δ ΘΒ μι. ν) Οογαγῖ 
οομϊθοῖιτα τὸν καιρόν πομλϊηὶ 
Ῥυοθαθῖλιν, ΝΘ] ο τὰ ἴρεθ ἀοοιῖξ 
δὰ Πεϊοά. Αϑίμῖορ. Ρ. 855. 

"Τὸ τοιοῦτον. Τὸ. τοῦτο. Ῥοκβῖ 
τοιοῦτον αἰιοπι Ηδδοϊς, σο]οπ 
ῬΙο υἱσϑαϊα ροβῖς, Ια, δαποὶ. 

10 
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«" ὃ εἴ τις στρατηγὸς ἔν τε αὑτῷ φυλάσσοιτο, καὶ τοῖς πο- 
λεμίοις ἐνορῶν ἐπιχειροίη, πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο. “ 

(άλλαι παραινέσεις. ᾿Δλκίδας ἀναπλεῖν προαιρεῖται.) 

λα΄. Ὃ μὲν, τοσαῦτα εἰπὼν, οὐκ ἔπειϑε τὸν ᾽Δ4λκί- 
δαν. ἄλλοι δὲ τινες τῶν ἀπ᾽ Ἰωνίας φυγάδων καὶ οἵ 

“έσβιοι ξυμπλέοντες παρήνουν, ἐπειδὴ τοῦτον τὸν κίν- 
δυνον φοβεῖται, τῶν ἐν ᾿Ιωνίᾳ πόλεων καταλαβεῖν τινα, 
μ , " ᾿] , Ω, »} Γ Ὁ ᾿ 

ἢ Κυμὴν τὴν Αἰολίδα, ὅπως ἐκ πόλεως ὀσμαμεῦθα τὴν 

Ἰωνίαν ἀποστήσωσιν (ἐλπίδα δ᾽ εἶναι" οὐδενὶ γὰρ ἀκου- 
σίως ἀφῖχϑαι") καὶ τὴν πρόφοδον ταύτην μεγίστην οὖ- 

1, Ὃ εἴ τις στρατηγὸς πο τὸ ἀφύλακτον δηλονότι καὶ ῥάϑυ- 
μον" 
νικαῦτα ἐπιχειροίη, . ἡνίκ᾽ 

ὃ εἴ τις στρατηγὸς αὐτός τε ἐκλλίνοι, καὶ τοῖς πολεμίοις της 

ἂν ἀφυλάκτους αὐτοὺς ὁρῴη, μάλιστ᾽ 
ἂν ὀρϑοῖτο. --- 2. Ἐνορῶν προςέχων. --- Πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο] ἐπὲ 
πλεῖστον νικήσαι ἄν. 

λα΄. 6. Τῶν ἐν ᾿Ιωνίᾳ] λείπει ἡ ἀπό. - 7. Ἱθρμώμενοι͵] δρμη- 
τήριον ἔχοντες. -- 8. ᾿Ελπίδα δ᾽ εἶναι) ἔφασκε δηλονότι. - 9. Καὶ 
τὴν πρύφοδον ταύτην -- "χς ταύτην τὴν πρύφοδον τὴν ἀπὸ τῶν 

,“2:τρατηγός. Β. στρατὶγός. 
Ἔν τε αὑτῷ. Οα55. ΟἹ. Ρα]. 

ΟΥ. (46 φιίβιις 4158 ἰγδα]: Β6ε|ς.) 
ἔν τε αὐτῷ. ὮὉ. 1. Α. Ομγτ, ΑἸα, 
ΕἸοΥ, Βα5. πιᾶγρ. ϑίβρῃ. ἐν τῷ 
αὐτῷ. 

Τοῖς πολεμίοις. Μῶοβαι. ἐν 
τοῖς πολ.» 5ϊοιΐ  ιργα 1. 95. Αἱ 
νὰ, Χρη. ΑμδΡ. ΝΠ, 7, 45. οἱ 
ἀδ νὶ νϑυύθὶ δϑά, ποί, 

᾿Ἐπιχειφοίη οηι. Μοϑβαα. 
Ολρ.. ΧΧΧΙ. Φυγάδων. ΟἹ]. 

φυγάδες. 
Τῶν ἐν. Ἐ.. τῶν μὲν ἐν. 
Κύμην. αοἀ. Βαε5. Κώμην. 
“Αἰολίδα. Τυροιποίασγιι) 6 

χοσθ ἰπ Θοι. ΘΧΘΠΊΡ]]. Ροϑὺ 
ἢος νοοαΡ. Ῥτιπ οὕ ἰγγθρϑιῖ, 

᾿Ελπίδα δ᾽ εἶναι. ΟΥ. οῃ!. 
δέ οἱ. οἴπῆθηι πῃ θυριιῃ Οὐ ΟἹ 6 
δηῖ8 ἐλπίδα, ὯΡῚ πὸ5 ρΡιιποΐαπι 
ἀδ]ενίηηιιβ. οὲ νϑῦρα τἰδαῖ6 δὰ 
ἀφῖχϑαι οἴ Κυῆρ. δὰ Π]οη. ρ᾿. 
852. ἴῃ ργθηίπθβίιη γα θρίμηι8 
ΟΥ. ποῖ. 

Οὐδενί ΟἹ. 6. Ε. ῬΑ]. Τ᾿, Και. 
Η. Βερ. (6.) δια. α΄. Ἐ,. (ιἱ- 

581 {πο ἴῃ πος Σ᾽ 8}. 8]. π181.. 
Ῥίοιαηι 651,). Ν1μα, Μοβαιι. 11.» 
ἀαδπῖ ΒΟΥΤρ ΤΆ Πη δααιῖο σφᾶς 
(οὐδενὶ σφᾶς) Ὦ. ἴπ πλᾶγρ. ἃ]. 
τ8η, 8 6 οἰαΐδπι Παρ οῖ. 118 
Ἰορὶν οὐδενί" πᾶ νϑγεϊδ πως 
86 ἱπυϊεῖ νεγιέμγοσδ. ἘΠῚ πος ρτδ6- 
1.}}1556 Ρογίπηι οβίθηἀιιηξ 1111115 
ποῖϑθ. ΪΝβο αἱβρίοοι, ὈΌΚ. 
Οομῃϑθηαϊμαπὶ Βεμθα. Κυτίρ. 4111-- 
46, δὲ υϑοθρούπηΐ (1). δὲ 
ΒΘ κῖς. ΟΕ, δά οῖ. οὐ ϑομοθπηδμηΣ 
ΟΡ δβϑυνν. 1 ΤΠπονγα, Ἰοοος α1- 
ΤΟΙ ΠἸοΥθ5. Ουυρ ῖδυν, 1894,, ααϊ 
110611115 οἰΐατ 6 ῬΥΟΧΙ15 60}-- 
511] 6 4118. 

᾿ἀκουσίως. Ἡ. ἑκουσίως. Νοβ 
ἴῃ ΟΡ} 55. οὐἱδι. ρ. 165. ἀκουσίῳ 
ΟΠ ΘΟ 1115, ΟΕ, δαἀηοῦ, 

᾿δφῖχϑαι. Ῥοδὲ ποὺ νϑύριπι 
νι]860 (6᾽ Ηδδ01κ.) Ραπούπιη 601- 
Ἰοσαμῖ. ΟὐἸομ ροϑβιῖς ΒΕΚΚ.» 
4ιδη χιια πὶ ῬΆγΘΗ ἢ Θ5Ἶ μι Π0ῺῈ εἰς 
ἀυῖ 1} ΘΙ ΡΟΥΤΟΥΒΙΙ5., απ 51018- 
1ᾶ 5011} ΘΟμ τᾶ πρφυδαι 

Μηεγίστην οὖσαν. Ναιϊ. 
(6.) οὖσαν μεγίστην. 

Η. Βθρ. 



οόά ΘΟΥΚΥΖΔΙΖΔΟΥ͂ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣΤ. 

σαν ᾿ἀϑηναίων ἢν ὑφέλωσι, καὶ ἅμα “ ἣν ἐφορμῶσιν 
αὐτοῖς, δαπάνη σφίσι γίγνηται “" πείσειν τε οἴεσϑαι 
καὶ Πισσούϑνην ὥςτε ξυμπολεμεῖν. 9. ὁ δὲ οὐδὲ ταῦτα 
ἐνεδέχετο, ἀλλὰ τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης εἶχεν, ἐπειδὴ 
τῆς Μυτιλήνης ὑστερήκει, ὅτι τάχιστα τῇ Πελοποννήσῳ 
σάλιν προςμίξαι. 

᾿Ιώνων ὑπάρχουσαν τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις ἐὰν ἀφέλωνται;, καὶ “χειρώσων- 
ται αὐτοὶ τὴν ᾿Ιωνίαν, μέλλουσιν ἔχειν καὶ τὰ ἀπὸ τῶν Ἰώνων. ἀεὶ 
χρήματα καὶ τὴν ἐκεῖθεν, ᾿Αϑηναίων παρασχευήν. - 1. Καὶ ἅμα, 
ἣν ἐφορμῶσιν) ἀντὶ τοῦ, ἐφορμούντων αὐτοῖς τῶν «Ἱακεδαιμο- 
γίων" δαπάνη γὰρ ᾿Αϑηναίοις ἣν γίγνηται, ἐλπίδα εἶναι. (Βασ. .) 
δ. Οἱ μὲν εἰς τὸ ἐφοριειῶσι τὸν λόγον ἀναπαύουσι, καὶ τὴν πτῶ- 
σιν ἐναλλάττουσιν, ἐπὶ τῶν «“Ἰακεδαιμονίων τὸ ἐφορμῶσι λαμβάνον- 
τες" οἱ δὲ τὸ ὅλον ἐπὶ τῶν ᾿αϑηναίων ἐκδέχονται. καὶ νοοῦσιν 
οὕτω; καὶ ἐὰν ἐφορμῶσιν. οἱ ᾿Αϑηναῖοι, δαπάνη αὐτοῖς γίνεται; 
ὅταν τι χωρίον ἡμεῖς ἐν τῇ ̓ Ιωνίᾳ κατάσχωμεν. ὃ. Ἄλλως. καὶ ἐὰν 
ἐφορμούντων σφῶν (τουτέστι τῶν Πελοποννησίων) «δαπάνη αὐτοῖς 
ἶ “γενήσεται δ» δηλονότι τοῖς ᾿ἀϑηναίοις. διόπερ τὸ σφίσιν αὐτοῖς 
οὐχ ἅμα ἀναγνωστέον, ἀλλὰ διαιρετέον , καὶ κατὰ τὸ σφίσιν ὑπο- 
στιχτέον. (1. Κασσ.) -- 8. Πισοούϑνην στρατηγὸς τοῦ βασιλέως 
περὶ τὴν ᾿Ιωνίαν διατρίβων. --- 4. ̓Ενεδέχετο] ἐν ὃ ἑαυτῷ ἐδέχετο. --- 
Τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης εἶχεν] ὁ πλεῖστος σκοπὸς ἦν αὐτῷ. 

ἑΥφέλωσι. Ἀθσ. (6.) ἀφέλωσι. 
“Ἅμα. Ῥοβὲ ἢοὺ νόῦᾶρ. ἴπ 

ΟΘου]. ΟΘ411. εὐ Βθῖε. Ἐχβϑπιρ]}. 
οομμηα ΟΟ]]οοδίαΥ, αιοὰ 118 
τα τιιτ 1115 ἔι1 πὶ ΘΥΤΌ, 51 δαΐ, 41π|86 
ΒΟ ΘΙ οΥ ϑαχομῖβ, ααὶ 'νϑυθα 
ἐλπίδα --- ἀφ. ῬΑτεμ Πδοῖπι ὁΠΠ- 
φογΘ οἱ ἴρβθ βιιβρίσαϊιις δὲ, δᾶ 
ΤΥ. ΠΡΥΣ δαπὶ αυκουίβηὶ, 
αιιθαι ΒΊΡΠ]1ΟΥμ. συμῖηδβ. ΕὙΔΗ-- 
οοἵ. μα) θὲ, δρρίοΐα οομπϊθοξιτα 
δῖ, Ῥυ 5 ἤν ἀδ]ονογὶβ, τὰ ὑφέ- 
λωσι δὰ ὃ ὅπως Ρεγιηθδῖ δὲ ἀοίηαθ 
Ῥοβὶ αὐτοῖς πι}18 αἰξιϊποιΐο 5] :, 
δι ῬΑΥΘΩ  μοϑῖ5 πο ἱ]5. δηΐθα ο-- 
ΤλἾ8515 ροβὲ αὐτοῖς 4πιοαιιθ οἰλμι 
81]. σομπηπιᾶ ΡΟΒΙΘΥΪ5. 
᾿Εφορμῶσι. τὰ. ἐφορμῶσαι. 

Οὐἱ δηΐθα Ῥϑυθηι μο5ῖ5 ποῖα5 οἵ 
Ῥοβίθα νἱγρ] πὶ ομλϊ της, ἔὰ- 
ΟἾ]6 δὰ σου]θοι απ ἐφορμοῦσιν 
ἀεἸαΡϑηταγ, 

Αὐτοῖς ΟἹ. 6. Ε΄. ῬΑ]. Τι. γαῖ. 
Η. Βερ. (6.) Β88. στ. Ατ. ΟἸγ. 
1). Τιι5, 1κ Τὴ. 1. πὶ, πιᾶγρ'. 
ϑίθρῃ, σφίσιν αὐτοῖς, 5ἷς τι 

ἀεῖπαθ σφίσι Ροξὲ δαπάνη ἀδεῖξ, 
ΟΥ. 8080]. ψϊσο (Π δαοκ. ΒΈΚΚ.) 
αὐτούς, «ιοὰ εξ. Ἐ, ἴαθητατ, 
ἨδΙ]πιδηη 5 δὲ Οοταν, αὐτοῦ οσοη- 
Ἰδοογϑηΐῖ, ψίγροϊα δυιΐθηι ροβὲ αὖ 
τοῖς νυ]5οὸ ἀδοβὲ, γ]ὰ, ποῦ, 

“Ιχπάνη σφίσι. ΐος οταϊπθ 
(55. (. Ρα]. 1ἴ. αῖ, Η. ( πίϑὶ 
ᾳιαοα πἰο οἰΐδηι ροβὲ αὐτοῖς Ἰά Θ᾽ 
σφίσι 5. ν. 4]. πϊδῃ, Παρϑῖ.) οοᾶ, 
Βα5. Οσ. Ομγ. δ. Βεῖκ. 1π 
ΑΥ. δαπάνη καὶ σφίσι. Να]8. (οὲ 
ἨδδοΚ.) σφέσι δαπάνη. Ῥτο δα- 
πάνη Ὦ. 1. δαπάνην. Ν]ά, ποῖ. 

Γίγνηται. Ἡ. οἱ 6. γίγνεται. 
Ο. ἢ 5. ξ αἷ. πιδη, Ὦ. γίγνεσθαι. 
Οοπϊποιϊνιη γοῖοσ δα ὅπως. 
Ια. δάμοι. Ῥοϑβὲ "οὺ νϑυθιιηι διι- 
ἴθηι νυ]ρὸ (δὲ ἀριιὰ ΒΟΚΚ.) οοηλ- 
τὰ ἸΘοΐτιιγ, ΦαδρΥΟΡΊοΥ ρτὸ πεί- 
σειν τε Βοεπεά. πείσειν γε οομϊδοϊξ, 
Ὑ γβιῖδθ εἰ σμτιηι ΔΌΥΙΡΕΪ 5ΘΥΠΊΟ- 
ὩΪ5 δα ΡΘΕ ει ΗδδΟΙ, »ιοοΐοι ΘΟ], 

9. ᾿γὙστερήπει. Ὁ. ὑστερήσχει. 
Προςμίξαι. ῬΑ]. (Ὀ1μα.} προς - 

εἶξαι, φιοα σοπιπιοηάαὶ Βιῖῖπι. 
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(Ἐς Ἔφεσον καὶ ἐντεῦϑεν ὡς ἐπὶ ΤΙλοπόννησον φεύγει. ᾿ἀνόητος 
᾿ ὠμότης αὐτοῦ ἐς τοὐςἑ αἰχμαλώτους.) 

λβ΄. "άρας δ᾽ ἐκ τοῦ Ἐμβάτου, παρέπλει" καὶ προ- 
σχὼν Μυοννήσῳ τῇ Τηΐων, τοὺς αἰχμαλώτους, οὗς κατὰ 
πλοῦν εἰλήφει, ἀπέσφαξε τοὺς πολλούς. . 2. καὶ ἐς τὴν 

Ἔφεσον καϑορμισαμένου αὐτοῦ, Σαμίων τῶν ἐξ᾿ Δναίων 
δ ἀφικόμενοι πρέσβεις ἔλεγον οὐ καλῶς τὴν Ἑλλάδα ἐλευ- 
ϑεροῦν αὐτὸν, εἰ ἄνδρας διέφϑειρεν οὔτε χεῖρας ἀνται- 
ρομένους οὔτε πολεμίους, ᾿Δϑηναίων δὲ ὑπὸ ἀνάγκης 
ξυμμάχους" εἴ τε μὴ παύσεται, ὀλίγους μὲν αὐτὸν τῶν 
ἐχϑορῶν ἐς φιλίαν προςράξεσϑαι, πολὺ δὲ πλείους τῶν 

10 φίλων πολεμίους ἕξειν. τι 8. καὶ ὁ μὲν ἐπείσθη τε, καὶ 
Χίων ἄνδρας ὅσους εἶχεν ἔτι, ἀφῆκε, καὶ τῶν ἄλλων 

185.τινάς. ὁρῶντες γὰρ τὰς ναῦς οἱ ἄνϑρωποι οὐκ ἔφευ- 

λβ΄. 8." Μυονήσσῳ] ἐπειδὴ μῦς ἐ.... ὥςπερ καὶ Σύβοτα, ἐπειδὴ 
ἔτρεφε σύας. (Βασ.) 

ΟΥ. τιᾶχ πὶ 1η8, ΝΟΥ}. ΘΠ ΟΠ]. 
ΤῊ συ] σαῖο ἐαπηθα ΠΠΡΥ] ΘΟΗ56η- 
της ΤΨ, 833. 85. 196. 198. 4]. 

ΟλρΡ. ΧΧΧΙΙ. Τοῦ 'Ἔμβατου. 
ΑΥ. ΟἿγ, ἤδη. τῆς Εμβάτου. Αἴ 
νἱά. ο, 29. ΡαΑ]. 11. τοῦ ᾿Εμβατοῦ. 
1. 1014. 

Προσχών,. Τι. ἵα:. ΒΕΚΙ. προς- 
σχών, ῬΥο «τι αἰΐαιιθ ΠΟϑ υΠι 
Ἠὶς ροδβίζιιμι θϑὲ, γ1α, δάμοῖ, δὰ 
Τ» 48. 

Μιυοννήσῳ Ναῖ. Β6ρ. (6.) 
Ηδδοκ. Βεκκ, Ψα]ρο Μῆυονήσῳ. 
(., Ὠ15] ξα]] απ} ΟΔ1111 ἐγρο!δἴδθ, 
νοννσσῳ. ῬΑ]. Ντηα. (Ὠἰο Πνο- 
νήσσων,) ΟἸιν. νονήσσῳ. Οοὰ. 
Β85, ῆηυοννήσσῳ. Β. ῆηονήσῳ. 
Οὗ, ΘΚ. 1. 2. ὑῥ. 459. ; 

Τὴ Τηΐων. Μοβαι, τῶν Τηΐων. 
πα, τηϊώνων. 

ῷ. Καϑορμισαμένου. ῬΑ]. πι. 
Τὴ8186 καϑορμησ. 

Τῶν ἐξ. Τῶν οἵα. Β. Δὲ νἱὰ, 
Ὶ. 1. Ῥ. 176. 

Αὐτόν. ἴῃ Ὁ. ρῥυΐπια 5. ]ΠΡα 
οογγθοία ταῦτον διιΐ τοῦτον 6Χχ- 
βίαι. Ιῃ Ὁ, Ε. ἀθ, 

᾿Δνταιρομένους (455. Ρα], Β6ρ. 

Ὦ. Ἐ. τι, ὕαβς. Β85. ϑίθρῃ. 9. οἱ 
4111 ΠΌΥῚ ἔθ γθ οπλη 65 οασ Ηδδοϊ. 
δὲ Β6κκ. Ψυ]ροὸ ἀνταιρουμένους, 
«ποὰ ἴῃ ΟΥ̓. 68ὕ ἃ Ρυῖ, πι8}.. 568 
ΘΙ ἀδίου ΒῈΡΟΥ ὃῦ 50Υ]ρϑιΐ δ. 
ΟΕ, δαποί, 
Ὑπό ΡΊεηβ (855. α. Ρα]. Η. 

Β6σ. ΟΥ. δὲ δίπθ ἀπρῖο ῥ᾽] αγ65. 
ψιυϊρο ὑπ᾽. ΟΥ̓. 1. 1. Ρ. 917. 

Ἐὖ τε νϑὶ εἴτε (385. Ο]. Ὁ. 
γαι. συ. Ὁ. ΕὉ Μοβαα. Αὐς ΟἸγ,, 
δἰαιιθ ῥυΐ5 ὐθοθρὶς ΒΈΚκ. ἴἾὰ 
Ὥδη. εἴ τι. ψα]δσο εἰ δέ. ΟΣ, 
Κυΐσ, δὰ Ἰ)ίου, Ρ. 968. 

Αὐτόν. Ο. αὐτῶν. [πῃ Ἐ. αὐ- 
τὸν 5. ν. 8]. πᾶ. 

Προςάξεσϑαι. Μὶμᾶ, προςάξα- 
σϑαι. : 

Τῶν φίλων πολεμίους οτ!. (8558. 
6]. οὐ σουγθοίϊοηθ 8], πὶ. ἔδοία 
Ἑ. Ἐχ ᾳιυΐριις ΟἹ. οοπῖγα ροβῖ 
ἕξειν ἱπδουῖε ἐχϑρούς. 

8. ᾿Ἐπείσϑη. 1). ἐπίσϑη. 
Τάρ. Μορᾷι, ΑΥυ. Ομγ, Ῥδῃ, 
δ. 

'Ἔφευγον. Ὦ. 1. Π4η. ἔφυγον. 
Τοΐηαε ροβὺὶ᾿ἀττικαῖς δριιὰ ΘΟΙΠ, - 
τ. 16 Ρ]δη6 ἐπι υριχβιλ εχ, 
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γον, ἀλλὰ προςεχώρουν μᾶλλον ὡς ᾿Δ4ττικαῖς, καὶ ἐλπίδα 

οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην εἶχον, μή ποτε, ᾿Δϑηναίων τῆς ϑα- 
λάσσης κρατούντων, ναῦς Πελοποννησίων ἐς Ἰωνίαν πα- 

ραβαλεῖν. 

λ1γ΄. ᾿ἀπὸ δὲ τῆς Ἐφέσου ὁ ᾿Δλκίδας ἔπλει κατὰ τά- 
χος, καὶ φυγὴν ἐποιεῖτο: (φϑη γὰρ ὑπὸ τῆς Ζαλαμι- 
νίας καὶ Παράλου, ἔτι περὶ Ἴκαρον ὁρμῶν" αἱ δ᾽ ἀπ᾽ 
᾿Αϑηνῶν ἔτυχον πλέουσαι") καὶ δεδιὼς τὴν δίωξιν, ἔπλει 
διὸ τοῦ πελάγους, ὡς γῇ ἑκούσιος οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ 
Πελοποννήσῳ. 

(4. Πάχης ᾿Δλκίδαν διώξας Νότιον αἱρεῖ καὶ τὰ περὶ “έσβον κα- 
ϑίσταται. 1γ΄ --- λέ. μέχρι Πάτμου ἐπιδιώκει.) 

ο. Τῷ δὲ Πάχητι καὶ τοῖς ᾿ά4ϑηναίοις ἦλϑε μὲν καὶ 
ἀπὸ τῆς ᾿ρυϑραίας ὀγγελία, ἀφικνεῖτο δὲ καὶ πανταχό- 
εν. ἀτειχίστου γὰρ οὔσης τῆς ᾿Ιωνίας, μέγα τὸ δέος 

ἐγένετο, μὴ παραπλέοντες οἵ Πελοποννήσιοι, εἰ καὶ ὡς 
μὴ διενοοῦντο μένειν, πορϑῶσιν ἅμα προςπίπτοντες τὰς 

λ1γ. 9. Οὐ σχήσων] οὐ προφορμιούμενος. 

Ἐς Ἰωνίαν. Ἐς Ἐ. ῬΑ]. Β 65. 
(6.) Ὁ. Μοξαι. Οἰισ. Ηδϑοκ. 
ΒΘΚΚ. ὑτὸ νι]ρ. εἰς. ΟΥ, 1. 1. Ρ. 

Απέθα ῥτοὸ ὑπό ἴ., δὶ σχβϑοΐβ Θαῖξ, 
πι Π βήπιιις, ἐπί. 
Ἴκαρον ἴδηι ἴπ ΟΒ 55. οὐἱίξ. Ρ. 

919. οὐαὶ ΕΔΥΥ, αἼ5ΟΥ. βουῖρῦ, 

Παραβαλεῖν. Ο, παραλαβεῖν. 

ΟκλνΡ. ΧΧΧΙΙ, Ὁ ᾿Δλκίδας. Ὃ 
86. ΟἿ γ. 

Ὥφϑη γάρ. Ηδοο τιϑαιιθ δᾶ 
πλέουσαι ἵπ ῬΒΥΘΩ ἢ 511 τϑῦο- 
ΒΊηλι5, αὖ οομϑοσθαηὶ φυγὴν 
ἐποιεῖτο καὶ δεδιώς ----. Αρμά 
ΒΕΚΚ. νϑῦρα αἱ δ᾽ -- πλέουσαι 
50 πιπὶ Ῥυθημοβὶ ΘΟὨ ΤΉ ΘῊ ἐγ, 
πὸ καὶ δεδιώς οἵτὰ ὥφϑη γάρ 
πϑοϊδηζιγ. Ψαΐρο (δια δρια 
Ηδ80Κ.) εἱ ῬΑΓΘΏ ἢ 6515 ποῖδθ ἀ6- 
δαηΐ, δὲ ρἴθπθ Ροβὲ ἐποιεῖτο 0 
πλέουσαι ΤΠ ΘΥΡ ΠΡ τι. 

Τῆς Σαλαμιν. Τῆς οτι. ΟΥ. 

00, Ἰοροη αι 6556 σΟη οἰ Πηϊ5 
δἰ σθοθρῖς ΒΕΈΚΙ, Ψ Ό]5ο (θὲ Ηδ80Κ.) 
Κλάρον. Ὅ8η. Κλάρου. ΟἿ δα- 
ηοῖ, 

ἝἝκούσιος. (455. ἑκουσίως. ΟΥ̓. 
1,0». αἃ Ρῃγγη. Ρ. 6., υδὲ ῥτὸ 
ΤΊ. ΗΠ 48. 166. ΠῚ, 38. Μοχ 
Ῥοβὲ Πελοποννήσῳ ἀριιὰ ΒΚ. 
ΟΘοῖι]. Θα41]. ΠΔ]6 ὁο]0 ἸητοΥρα- 
δἴλησ. Δα οὐ σχῇ σὼν διῖθηι 1, 
1 τηᾶγρ, γρ. οὐχ ἥσσων. 

2. Παραπλέοντες. Ε΄. παρα- 
πλεύσοντες. 

Ὡς μή. Ῥτο μἷ5. Ὁ. βοϊπηι 
οὐ. 

Τὰς πόλεις. Τὰς οπι. οβαιι. 

10 
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πόλεις. 

261 

αὐτάγγελοι δ᾽ αὐτὸν ἰδοῦσαι ἐν τῇ Ἰκάρῳ ἥ τε 
Πάραλος καὶ ἡ Σαλαμινία ἔφρασαν. 8. ὁ δὲ ὑπὸ σπου- 

δῆς ἐποιεῖτο τὴν δίωξιν" καὶ μέχρι μὲν Πάτμου τῆς νή- 
σου ἐπεδίωξεν, ὡς δ᾽ οὐχέτι ἐν καταλήψει ἐφαίνετο, ἐπα- 

ὅ νεχώρει. κέρδος δὲ ἐνόμισεν, ἐπειδὴ οὐ μετεώροις περιέ- 
[χ ΕΣ Ὁ - 3 ΄ 

τυχεν, ὅτι οὐδαμοῦ ἐγκαταληφϑεῖσαι ἠἡἠναγκάσθϑηόσαν στρα- 
, ’ -“ ᾿ , ’ " μ, ’ 

τόύπεδὸν [τε] ποιεῖσθαι, καὶ φυλακὴν σφίσι καὶ ἐφοὸρ- 
μηόσιν παρασχεῖν. 

(Παραπλέων Νότιον αἱρεῖ. 
ρον ξυμβάντα. 

λδ΄. 

Τὰ ἐνταῦϑα καὶ ἐν Κολοφῶνε πρότε- 
Νύτιον ᾿Δϑηναῖοι κατοικίζουσι.) 

Παραπλέων͵ δὲ πάλιν ἔσχε καὶ ἐς Νύτιον τὸ 
10 Κολοφωνίων, ου κατῴκηντο Κολοφώνιοι, τῆς ἄνω πό- 

λεῶς ἑαλωκυίας ὑπὸ ᾿ἸΙτπαμάνους καὶ τῶν βαρβάρων, κατὰ 

στάσιν ἰδίαν ἐπαχϑέντων. ἑάλω δὲ μάλιστα αὕτη, ὅτε ἡ 

δευτέρα Πελοποννησίων ἐςβολὴ ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐγίγνετο. 

» 

ἤν, Αὐτάγγελοι] οὐκ ἐπ᾽ ἀγγελίαν πεμφϑεῖσαι. ἀλλ᾽ ἐπ 

Βιβλ. β΄. 

ἄλλην": φ' μζ΄. 
᾽, ἂν» 

χρείαν. -- 2. Ἔφρασαν ]) τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις. -- Ὁ δέ] ἔσαν ὃ Πάχης. 
- 8. “άτμου] μή ποτε Πάτμον λέγει; (Βασ.) -- 4. ᾿Εφαίνετο) ὃ 
᾿Δλκίδας. --- ᾿πανεχώρει) ὁ Πάχης: - 5. Κέρδος δὲ ἐνόμισε --- --Ἰ 
πέρδος, φησὶν; ἐνόμισεν ὃ Πάχης, ὅτι οὐ κατέλαβε τὰς ᾿Δλκίδου 
ναῦς; ἵνα μὴ ἀναγκάσωσιν͵ αὐτὸν στρατόπεδον κατ᾽ αὐτῶν ποιή-- 
σασϑαι, ἢ φυλακὰς καὶ ἐφόρμησιν, μὴ ἄρα τι τυχηρὸν γένηται ἐν 
τῇ ναυμαχίᾳ καὶ ἡττηϑῇ. 

λδ΄. 11. Καὶ τῶν βαρβάρων --- ---Ἴ καὶ τῶν βαρβάρων ἐπα- 
χϑέντων ὑπὸ μιᾶς τῶν στάσεων. --- 12. ᾿Επαχϑέντων] ἐπελϑόν- 
τῶν. 

Αὐτάγγελλοι. Ἐ. αὐταγγεῖτι; 
Ὅϊ 5. εἰ 8]. πιδῃ. 

Αὐτόν. Ῥα]. αὐτούς. Ὁ. αὐτοί. 
Ατν. ΟἾχ. θη. αὐτά. 
Ἰκάρῳ δισμοιῷ. “1; 

Ῥτο Κλάρῳ. Ε. ἐν τῷ Κλάρῳ. 
8. Πάτμου Νὶπά. Ατ. Βεκκ. 

ψα]βο (οὲ Ηδδοῖς.) “άτμου. Οτ. 
«άγμου. ΟΕ. ποῦ. 

᾿Ἐπεδίωξεν. Ὦδη, ἀπεὸδ. 
Καταλήψει. ΟτΥ. ἐγκαταλήψει. 

Δὲ νϊἱὰ, ποΐ, 
᾿Εγκαταληφϑεῖσαι. Νἱπᾶ. ἐγ- 

καταληφϑῆναι. (6 Οτ. ξα]58 
ἄἀοσοι ΒΘΕΚ.) 
Στρατόπεδόν τε. Τέ οπι. Τί, 

Ὠμογας 11. Χ; 

ΒΟΥ ρϑἰπτιι5 

αὶ. Η. μθρ. (6.}) ΒΕΚΙς, ΝΟ 5816 
ΤΊΔΘΠΟΡΘΥΘ Ρ]ασοῖ, αυτπὶ ΕΥΤΊι15-- 
4116 ΠΙΘΠΙΡΥΙ ΠΟ ΡΒ8Υ εἰΐ σδίϊο, 
564 δ]ζθυιπι δἰζουῖι5 οἰδοίιμι 
οοπἑηθαΐ, 

Ποιεῖσϑαι. απ ποιῆσαι. 
᾿Ἐφόρμησιν. Ἐ;. ἐφόρμισιν. 
ΟλΡ. ΧΧΧΙΨ. πΠαραπλέων. 

Ἀρρ. (6) περιπλέων. 
- Ἰταμάνους. Η. Ἰταβάνους, 
μα 5. ̓ βα 4]. τιδιι. Π, 1, Ἰταμά- 
γους. πα, Ἰταμένους. Οοπιηλᾶ 
Ἠδδοκῖι5 πη 6] 15 Ροβὶ βαρβάρων 
4π8πὶ ροβὲ Ἴταμ. ροβιιῖς,, ΒΕΚΚ, 
αϊΌαιι8 ἰοθο Ομ 51}. 

Μάλιστα αὕτη. Οτ. αὕτη μά- 

ἐδ 
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ο. ἐν οὖν τῷ Νοτίῳ οἵ καταφυγόντες καὶ κατοικήσαν- 
τες αὐτόϑι αὖϑις στασιάσαντες, οἱ μὲν, παρὰ Πισσού- 186. 
ὥνου ἐπικούρους ᾿ἀρκάδων τε καὶ τῶν βαρβάρων ἐπα- 
γύμενοι, ἐν διατειχίσματι εἶχον, καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄνω 
πόλεως Κολοφωνίων οἱ μηδίσαντες ξυνεςελθϑόντες ἐπολί- 5 

τευον" 
᾿Ὶ ’ Γ , 

τὸν ΠΙ|ἀχητὰ ἑἕπαγονται. 

οἵ δὲ, ὑπεξελϑόντες τούτους, καὶ ὄντες φυγάδες, 

8. ὁ δὲ, προκαλεσάμενος ἐς λό- 

γους ἹἹππίαν τὸν ἐν τῷ διατειχίσματι ᾿ρκάδων ἄρχοντα, 
ὥςτε, ἣν μηδὲν ἀρέσκον λέγῃ, πάλιν αὐτὸν χαταστήσειν 
ἐς τὸ τεῖχος σῶν καὶ ὑγιῶ, --- ὁ μὲν ἐξῆλθε παρ᾽ αὖ- 10 

᾿ ἢ 2.10.4 -» " 7 Ὅς 3 φιΚ 3 ϑ. .,ἃ 
τὸν, ὁ δ᾽ ἐκχεῖνον μὲν ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν, αὐτὸς 
Ὺ Ν - , 2 , ᾿ ᾽ 

ὃὲ προςβαλὼῶν τῷ τειχίσματι ἐξαπιναίως, καὶ οὐ προςδε- 

ΒΞ: ᾿ἀρκάδων] λείπει ἡ ἀπό, ἵν᾽ ἦγ ἀπὸ τῶν ᾿Δρκάδων. (2. 
με αν “4ὺγ. ) - 5. Ἐπολίτευον] τὴν πολιτείαν εἶχον. (λ. 4γ.) --- 

ἱὙπεξελϑόντες) λαϑραίως φυγόντες. 2. 4γ.) 
) - 12. Καὶ οὐ προςδεχομένων } ὑγιῆ] ἀναπρωτηρίαστον. (1. “40γ. 

τῶν ἐντός. (λ. Αγ.) 

λιστα, ιιοᾶ 5116 σϑιι58 ρυοβαβρδὲ 
γν855. 

9, ᾽Εν οὖν. Ἡϊο ἀδϑοίηϊξ δουρί. 
τοο, Αι. 

Καταφυγόντες. Οοά, Β45. κα- 
ταφεύγοντες. 

“Κατοικήσαντες. ΟἸ. 
σαντες. 

Αὖϑις. τι. αὖϑι. 
Παρά. Β. περί. 
Πισσούϑνου. 1ι. Πισσούϑνην. 

ΜΜοβαι. Πισούϑνου. 
Τῶν βαρβάρων ()855. Ατιξ. ΟἹ, 

Ἐ. ῬΑ]. 1. Καῖ. 6, οοα. 88. 
ΟΥ. πὶ. Αὐ. ΟἾγ. ἤδη, Ηδϑοκ, 
Βοκκ, Ψυρο ἀγίῖς, ἀ6. 

ἐξυνεςελϑόντες. Οδ55, ΡΥ Ϊηλατα 
ξυνελϑόντες, ΙπΟΧ Θδα. πδ. ξυν- 
ερελϑόντες. ΠῚ ρυϑοροπὲ δυΐδηι 
Ατιρ. (δὶ ἐς δι ρ υβου. ἃ πιδη. 9,) 
ΟΡΏΣΎΥ, οἷν πος. ΒΒ. 2. Τὰ 
οοα, Β45. ξυνεφρελϑ.) 864 πο- 

κατοικί-- 

βίσχιιπι ἀρὶϊι5. 6558 Δρρᾶτθὶ, Εἰ, 
ξυνεπελϑόντες. 

Ἐπολίτευον. ῬοΞξὲ πος νεῖ- 
θη δῖ Ηδδοϊ, ἱηθρῖθ ΡΊ]θηθ 
1ηΘΥΡα ρα θαίισ, Μὸοχ ξοχίαβ- 

- 10. Σῶν καὶ. 

58 οἰΐδηι ρΡοϑβὲ οὗ δέ σοπηπῖα οπὶἐ- 
ἐθηαιηη. 

᾿γπεξελϑόντες. Ὦ. ἐπεξελϑ.. 
8. Προκαλεσάμενος (855. Ο. 

Ἐ. Ραᾳ]. ΜΝ ϊ. Η. Ο. οεοἀ. Βδ85. 
(δι... «ιὶ ὡς λόγους ΠᾶΡδγα 
ἰγδάϊέαν,) 1. Ηδδοκ, Βθκκ, νὰ]- 
80 προςκαλ. 
Ἔν τῷ. Τῷ οπι. Ο. Ρ]δοθὲ τῶν 

ἐν τῷ, «υιην απΐθα ἐπικούρους 
᾿Αρκάδων ἐπαγόμενοι ἐν διατειχί- 
σματι εἶχον αἰοίαπι 510, 

᾿Αρέσκον. Οὐ ΤΣ Ὑἱμα. τη. 

ἀρέσκων, ἴῃ 1. Ταιηθα ον 5. ὧν 
8]. Πλ8 1). 

Ὁ μέν. ΔΑπηΐθ δθο νϑύῦθᾶ (οἱ 
Ῥοβὲ αὐτόν) νισοὸ σο]ο οΟ]]ο- 
ΟΔἴΕΣ, 05. οπὶ ΒΘΚΚ, σομιηια 
Ροβιιίηλαβ, δίπλα! δυΐθηι 1ἴη60- 
Ἰᾶηι, 5] 1: ΠῚ π᾿ ΘΥΥ ρα. δ σχιι- 
οἴμγδο, δα αιάϊη5. ΟἹ, 1. 1. Ρ. 
108, Ρτο μέν Ε,, οὲ οὔ. Β85. ν 
δὲ) ῬαΙ, 1. αι. Ἄδρι «(15.} 
ας-Ὗ δ 
᾿Φυλαχῇ ἀδέσμῳ. .,᾿4δέσμῳ 

φρουρᾷ ρΡογρογδπι Ρο]χ 1, 
72... ΥΥΑ58. ΟΣ. δάμοί. 
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χομένων, αἱρεῖ, τούς τε ᾿ἀρκάδας καὶ τῶν βαρβάρων 
ὅσοι ἐνῆσαν διαφϑείρει" καὶ τὸν “Ἱππίαν ὕστερον ἐξαγα- 
γὼν ὥςπερ ἐσπείσατο, ἐπειδὴ ἔνδον ἦν, ξυλλαμβάνει, καὶ 
κατατοξεύει. 4. Κολοφωνίοις δὲ Νύτιον παραδίδωσι, 
πλὴν τῶν μηδισάντων. καὶ ὕστερον ᾿Αϑηναῖοι οἰκιστὰς 

πέμψαντες, κατὰ τοὺς ἑαυτῶν νόμους κατῴκισαν τὸ Νό- 
τιον, ξυναγαγόντες πάντας, ἐκ τῶν πόλεων, εἴ πού τις 
ἦν Κολοφωνίων. 

(Πάχης τὰ περὶ Λέσβον καϑίσταται, καὶ Σάλαιϑον καὶ τοὺς αἷ- 
τίους τῆς ἀποστάσεως ἐς ᾿ϑήνας ἀποπέμπει.) 

λέ. Ὃ δὲ Πάχης, ἀφικόμενος ἐς τὴν Μυτιλήνην, 
τήν τε Πύῤῥαν καὶ ἜἜρεσον παρεστήσατο, καὶ ΣΙάλαιϑον 
λαβὼν ἐν τῇ πόλει τὸν Δακεδαιμόνιον κεκρυμμένον, ἀπο- 
πέμπει ἐς τὰς ᾿άϑήνας, καὶ τοὺς ἐκ τῆς Τενέδου ἤυτι- 3 

2 “ τι , Σ ᾽ τὲ ε΄. ληναίων ἄνδρας ἅμα, οὖς κατέϑετο, καὶ εἴ τις αἀλλοςκΚεφ.κή. 

αὐτῷ αἴτιος ἐδόκει εἶναι τῆς ἀποστάσεως. 2. ἀποπέμπει 
δὲ καὶ τῆς στρατιᾶς τὸ πλέον" τοῖς δὲ λοιποῖς ὑπομέ- 
νῶν καθίστατο τὰ περὶ τὴν “Μυτιλήνην καὶ τὴν ἄλλην 
ΑΙέσβον, ἣ αὐτῷ ἐδόκει. - 

1. Αἱρεῖ] πορϑεῖ, χειροῦται" ὅϑεν καὶ περισπᾶται. ἐπὶ γὰρ 
τοῦ ὑψῶσαι βαρύνεται. (λ. Κασσ.) --- 2. “Ὅσοι ἐνῆσαν] τοῦ Πιο-- 
σουῶνου. (λ. 40υγ.) ' 

λε΄. 18. Οὖς κατέθετο] ἀποκτεῖναι. (1. 4ὖγ.) --- 16. Καϑί- 
στατο] εὐτάπτει. (λ. Κασσ. 40γ.) 

4, Κατῴκισαν. Απρ, (ἴπ ατο 
᾿ βῖιρτα 507.) ΡᾺ]. γαῖ. Η, 6. 
κατῴκησαν, Μοτιπι Αἰπθηΐρθη- 
5685 ΠΟΙ 'ρ8ϊ ορρίαιι ᾿μμ 11ὰ-, 
νϑυιηΐ. 

Πού τις. ΟΥ. τίς που. 
ν 

ΟλΡ». ΧΧΧΥ. Ἔρεσον. ἴ{. Ναῖ. 
ΑΥὐ, ΟἸγ, Βεκκ. Ἔρεσσον. ΒΡ. 
ΜΜοβαα, ᾿᾽Ερεσσόν. ΑἸΤοΥι στη 
οἰΐδμα Η.,, ἴπ αιιο σὸν 8. σσον ἃ]. 
χηδη. Οἔ. δὰ ς. 18. 

Τὸν “ακεδαιμόνιον κεκρυμμέ- 

νον. ΟΥ̓. τῶν “ακεδαιμονίων κε- 
κρυμμένων. 

Μυτιληναίων. Οφνι 5ιιρ- 
Ροαϊϊαγιιηῦ ὕδ55, Αὐρ, ΟἹ, Ἐ' Τὸ, 
ναι. Βερ. (6.) οοἄ. Β45. Οτ. Ὁ. 
Ἐ,, τῆ. ΑΥὐ. Οἴγ. Πδη. (ηἰδὶ φιοά 
Ῥ]ουῖψαθ ἡ͵ιτυληναίων Θχαυδηϊ,) 
Ηδδοῖ. ΒΘΚκ. Ψψα]ρο ἢἤιτυλη- 
ναίους. 

9. ᾿ἀποπέμπει δέ. 4 3. ν. ἃ]. 
ΤΉ81). 

Περὶ τήν. Τήν οι. Ε΄. Ῥδῃ. 
Ιἄάθμι ἰη Ο. 5. ν.), 568 φδᾶ, πιδῃ. 

πὸ 
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(5. Μυτιληναίων ἐν ᾿Αϑήναις γραφὴ καὶ τιμωρία. λΔς -- τ΄. 

αἱ) Πρῶτον βούλευμα ᾿Αϑηναίων "οὶ ἡ ἐΌΠ- αὐτῶν.) 

ἧς. ᾿᾿φικομένων δὲ τῶν ἀνδρῶν καὶ τοῦ Σαλαί-" 
ϑου, οἱ ᾿ἀϑηναῖοι τὸν μὲν Σάλαιϑον εὐϑὺς ἀπέκτειναν, 

ἔστιν ἃ παρεχόμενον, τά τ᾽ ἄλλα, καὶ ἀπὸ Πλαταιῶν 
(ἔτι γὰρ ἐπολιορκοῦντο) ἀπάξειν Πελοποννησίους. 9. 
περὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν γνώμας ἐποιοῦντο" χαὶ ὑπὸ ὀργῆς 
ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς παρόντας μόνον ἀποκτεῖναι, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἅπαντας Μυτιληναίους ὅσοι ἡβῶσι, παῖδας δὲ 

καὶ γυναῖχας ἀνδραποδίσαι, ἐπικαλοῦντες τήν τε ἄλλην 
ἀπόστασιν, ὅτι οὐκ ἀρχόμενοι, ὥςπερ οἵ ἄλλοι, ἐποιή- 
ὅαντο, καὶ " προρξυνεβάλετο " οὐχ ἐλάχιστον τῆς ὁρμῆς 
αἵ Πελοποννησίων νῆες ἐς ᾿Ιωνίαν ἐκείνοις βοηϑοὶ τολ- 
μήσασαι παρακινδυνεῦσαν" οὐ γὰρ ἀπὸ βραχείας διανοίας 

187. 

10 

ΔΕ ΈΔΙΣ ᾿ἀφιχομένων εἰς τὰς ᾿ἀϑήνας. (1. «4ὐγ.) -- 8. Ἔστιν ἃ 
παρεχόμενον] [ἔστιν ἃ πρᾶξαι (λ. Κασσ.)} ὑπισχνούμενον. - 5. 
Περὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν) τῶν πρωταιτίων. (λ. “40γ.) -- 6, “τοῖς 
τοῖς ᾿ἀϑηναίοις. (λ. Κασσ. 40γ.) -- Ἡδόόνέοε] ἐν ̓ἡϑήναις. Δ 
Αὐγ.) --- ὃ. ᾿Επικαλοῦντες τήν τὲ ἄλλην ἀπύστ.] ἀντὶ τοῦ ἐγκα- 
λοῦντες ὅτι ὅλως ἀπέστησαν. -- ςο. ἘΕ Ὅτι οὐκ ἀρχόμενοι Ἐπ ὅτε 
οὐχ ὑπακχούοντες τοῖς ᾿Αϑηνπίοις οὕτως. ὡς οἱ ἄλλοι, ὥςτε φόρον 

φέρειν, τὴν ἀπόστασιν ἐποιήσαντο. (4ύγ.) - Οἱ ἄλλοι) σύμμα- 
χοι. (λ. 40γ.) -- 11. κείνοις] τοῖς Μιτυληναίοις. (λ. 4υγ.) --- 
Βοηϑοί) οὐσαι δηλονότι. (λ. 4υγ.) --- 12, Παρακινδυνεῦσαι) μετὰ 
κινδύνου. ἐλϑεῖν εἰς Ἰωνίαν. (λ. 
διαν.} οὐ γὰρ ὡς ἄφρονες ὄντες, 

σαν. ΧΧΧΥΙ. Ἔστιν ἅ. ῬΩ]. 
ἑστια. ΟΥ̓, οπι, 1)8η. ἔστιν ἅπερ 
σχύμενον Ῥγο ἔστιν ὃ παρεχόμ. 

Τά τ᾽ ἄλλα. Οοα. Β85. τὰ ἀλ- 
λὰ τε. Ἐχβρθοῖαν θυ] Τογΐαββθ 
ἄλλα τε. 8εα τά τ΄ ἄλλα ναϊοεὶ 
“μιπὶ οϑίογὶ ἔπι σοι. 

Πλαταιῶν. (855. 1. Μοβαι. πὶ. 
Ατυ. ἤδη. τῶν Πλατ. 

9, Παρύόντας. Ο. παρόντους. 
Ππροςξυνεβάλετο (455, Αἰιρ.᾽ 

ῬΑ]. Τὶ. ναι. Η. οοὔ, Βα5. Οτ. πὶ. 
ΒΟΚΚ. [ὼ 6. προςξυνεβάλλετο. 
ἈΘρ. Ἰδθβὶθ ΠΚ. προρφενεβάλετο. 
(ϑ6ὰ Ὁ. ἰεδῖθ δῖ]. προςενελάβε- 
το.) ἴῃ Ατρ. πι8η. δηΐ, δαάβού, 
γρ0. προςξυνεβάλοντο, αἴιο Ῥγδο- 
ἴθ νιυ]ρ. (δὲ Ηδδβοκ.) προςξυνε- 

““ὐγ “)} -ὦ Ἐπ Οὐ γὰρ ἀπὸ βραχ. 

μ᾽ ὡς πονηρότατοι. (.4ὑγ.) --- 

λάβοντο (συῖτι5. νϑύδηῖ ἱπίουρΥυθ- 
1αιοη θη 40 Ἠδῖηι. ρείδ5,}) οἵ 

ὃν ἵπ 6. 8. ξτ ἃ]. πιᾶπ, Ροϑβίτιιπι 
ἀὐόϊν Ἐς βουὶρίαγα προξυνεβά- 
λοντο, εἰ προςξυνεβάλοντο οἸαγθ 
Ἔχμῖθοὲ Μοβαϊι., φιοά δα οτγα- 
ἘΙΟΠ ΘΠ. τἰ1αι16 6556. ΔΡ 1551 1111. 
Αὐ πὸ ποβέγιμπι αυΐϊάθα ἃ ΤΒιι-- 
οΟΥ̓αΙ ἰδ. ΞΘΥΠΊΟΙΘ. ΔΡΠΟΥΤΟΥΘ νἱ- 
είν, ΟἿ, ποῖ. 1. προςξυνελά- 
βετο. 
Ἐς Ἰωνίαν. Ἐς οτι. Μοβαιι, 

᾿Ἐκείνοις οι. 1. ΟἾγ. 

Βοηϑοί. 1, βοηϑοιτο, 5 το 
ΘΥαβ. 

Τολμήσασαι. Ἄδερ. (6.) τολμή- 

σασϑαι, 588 σ δ. σϑ. 81. πλδι. 
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ἐδόχουν τὴν ἀπόστασιν ποιήσασϑαι. 8. πέμπουσιν οὖν 
τριήρη ὡς Πάχητα ἄγγελον τῶν δεδογμένων, κατὰ τά- 
χος κελεύοντες διαχρήσασθαι ἐμ αν ἠέρος 4. καὶ τῇ 
ὑστεραίᾳ μετάνοιά τις εὐϑὺς ἦν αὐτοῖς καὶ ἀναλογισμὸς 

δ ὠμὸν τὸ βούλευμα καὶ μέγα ἐγνῶσϑαι, πόλιν ὅλην δια- 

φϑεῖραι μᾶλλον, ἢ οὐ τοὺς αἰτίους. 5. ὡς δ᾽ ἤσϑοντο 
τοῦτο τῶν Μυτιληναίων οἵ παρόντες πρέσβεις καὶ οἵ αὐ- 
τοῖς τῶν ᾿4ϑηναίων ξυμπράσσοντες, παρεσκεύασαν τοὺς 
ἐν τέλει ὥςτε αὖϑις γνώμας προϑεῖναι" καὶ ἔπεισαν ῥᾷον, 

10 διότι καὶ ἐκείνοις ἔνδηλον ἣν βουλόμενον τὸ πλέον τῶν 
πολιτῶν αὖϑίς τινας σφίσιν ἀποδοῦναι βουλεύσασϑαι. 

1. Ἐδόκουν] ἐνομίξοντο. (1. 4υγ.}) --- 6. Ἢ οὐ τοὺς αἰτίους] 
ἡ. οὔ ἀπόφασις περιττή. ὃ γὰρ ἤ σύνδεσμος ἀντὶ τοῦ ἤπερ κεῖται. 
κῶν τῇ συνηϑ είρ; δὲ πολλάκις παρελκούσαις ἀποφάσεσι χρώμεϑα" 
οὐ μὰ τὸν “ία, οὐ μὰ γὰρ ̓ ἡπόλλωνα" ὡς καὶ τὸ ἀπαγορεύω σοε 
μὴ ποιεῖν. --- ἃ; Τοῦτο! ὅτι μετενόησαν. (λ. Κασσ. 40γ.) τ ὃ. 
Τοὺς ἐν τέλει] τοὺς στρατηγοὺς λέγει τοὺς ἐν τέλει" οὗτοι γὰρ 
συνῆγον τὴν ἐχπλησίαν. --- 9. Γνώμας] διασχέψεις. τος Προϑεῖναι] 
τοὺς ἐν τέλει. - 10. Καὶ ἐκείνοις --- ΠΗ καὶ γὰρ τοῖς ἐν τέλεε 
γνώριμον ἦν; ὅτε βούλονται οἱ πλείους τῶν πολιτῶν αὖϑις ἀποδο-- 
ἁῆναι αὐτοῖς ἐκκλησίαν. --- 11. Σφίσιν] τοῖς πολίταις. (1. 4γ.) 

8. Πέμπουσιν οὖν. Οτ. οπι. 
οὔν, εἰ πέμπουσι Θχαταῖ. 

Τριήρη- Ἐ᾿- τριήρει. 

Κελεύοντες. 1). κελεύοντα. 

“Ἰιαχρήσωσϑαι. (8:5. διαχρῆς- 
σϑαι. Ο. νὰ]8. παρεῖ, 5δθα οηι 
ἸΏΊΘΥΡΥ͂. 5. ν. ἀνελεῖν. 

4, Εὐϑύς φοϑβὲ αὐτοῖς Ῥοπὶξ 
Ἄρδορ. (6.). οπι. 1,,) πθο δβαρύϑββϑὶῖ 
4118, τη δ βιιϑρθοῖαμῃ Κυᾶραγο 
1.1. Ρ. 182. 

Αὐτοῖς 5. Υ-. 87, πιϑῃ, μαρϑὲ 
Ἡ οὔ. αὶ, ΟἾγ. 

᾿ἀναλογισμός. 5. ῬΟΙΠΧ ΤΠ, 190.“ 
ὙΥΑ55. ο,Ἰετάνοια, μετάμελος. 
Θουκυδ. [Ιιοχῖο, Β1"]. Οο15]. 
Μομίΐαπα. ρΡ. 483... Ὁ 0. {μοχ. 
δ06. Ρ. 107.“ ΒΕΚΚ.) 

᾿Ωμὸν --- αἰτίους. Οτο5. ΟοΥ. 
μο 10ῷ., αιιϊὶ ἐγνῶσϑαι εἰ μᾶλλον 

᾿ἥσανν. 1, πλήν. 

Ἢ οὐ. Οὐ οτι. Μὶἰπᾶ., κοᾶ 
Θσηοβοπηΐ ΥΘΙΪΖᾺΙ ΠΙΡΥῚ ΟΠΊΠ65 
σαν Οτορ. ΟοΥ. Οἵ. ποῖ. 

5. Οἱ αὐτοῖς. Οἱ οτι. Μοβαιι. 

᾿Ξυμπράσσοντες. ΟἸγ. ξυμπρά- 
ἕξοντες. 

Παρεσπεύασαν. Ῥιορ. (6.) πα- 
ρεσχευάσαντο. Αἱ νἱᾶ, δᾶ Χεη. 
Ογτ. Υ, 4, 51. 

Προϑεῖναι. Οα55. ΕἸ. Ὁ. Ε, 
ἘδΙ, {τς ΔΑ}, Πιδο. ((.} ΟΥ..}). 
Β. ἘΠΑΥς Ὅτ. 2. 845. ΑἸα. ἘΪοΣ. 
Β485. ϑίθρῃ. 1, προςϑεῖναι, φιιοά 
ἃ Βεοηθα. 1ῃ οὐσόύθπηι ἱπαιιοίιι5 
τ] 816 γθοθρὶς Ηδδϑοϊς, Ψ]α. Ηδιη- 
βίϑυμιι, δα [πποΐϊδῃ. Νϑούομι. [{- 
111. Ρ..411. 1.68.7“ ΒΕΚΚ. ΑΔ84. 
Ερ] θη. Η4]]. ἃ, 1890, Οοἱ, Νο. 
259. εὐ ποῖ, 

ἱΡᾷον. Α14. ῬΊοΥ, εα. Β85. (πΠ 01 
ορά. 'Βα5.) δάδιον. Μοχ Βοίβῖκ. 
τινά πιαϊορθαΐ. 
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6. καταστάσης δ᾽ εὐθὺς ἐκχλησίας, ἄλλαι τε γνῶμαι ἀφ’ 
ἑκάστων ἐλέγοντο, καὶ Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ὅςπερ χαὶ 
τὴν προτέραν ἐνενικήκει ὥςτε ἀποκτεῖναι, ὧν καὶ ἐς τὰ 
ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν τῷ τε δήμῳ παραπολὺ ἐν 
τῷ τότε πιϑανώτατος, παρελθὼν αὖϑις, ἔλεγε τοιάδε. 8 

(β΄. Δημηγορία Κλέωνος κατὰ τῶν Μυτιληναίων, συμβουλεύουσα 
ἀποχτεῖναι αὐτούς. λζ΄ --- μ΄. Πρῶτον τὸ τῆς γνώμης ἀγχί- 
στροφον τῶν ᾿Αϑηναίων μέμφεται, καὶ ἀμαϑίαν σώφρονα. ξυνέ- 
σεως ἀμείνω φησί.) 

ἀξ νι 1ἢ ολλάκις μὲν ἤδη ἔγωγε καὶ ἄλλοτε ἔγνων 
δημοκρατίαν ὃ ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ἑτέρων ἄρχειν, μάλιστα 
δ᾽ ἐν τῇ νῦν ὑμετέρᾳ περὶ Μυτιληναίων μεταμελείᾳ. 

9. Καὶ τὴν προτέραν] βουλὴν δηλονότι. (1. 40γ.) --- 4. Βιαιό- 
τατος } ἰσχυρός. (λ. 4ὺγ.) 

λξζ. 6. ΠΠολλακις μὲν ἤδη ---Ἰ ἡ στάσις πραγματική ἐστι τῆς δη- 
μηγορίας. διαιρεῖται δὲ τῷ δικαίῳ καὶ τῷ συμφέροντι. τὸ γὰρ εὐ- 
πρεπὲς οὐδέτερος. ἐξήτασεν. ἦν γὰρ τὸ μὲν παρὰ τὸ ἦϑος τῆς πό- 
λεως, τὸ δὲ “παρὰ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἀδικησάντων. πρὶν ἁλαυμάσειε 
δ᾽ ἂν τις τὸν συγγραφέα, πῶς ἐν ὠμότητι διαβεβλημένῃ καὶ παρα- 
δόξοις, ἐννοίαις χατὰ φύσιν καὶ ἀκολουϑίαν τινὰ τὴν τάξιν τῆς δη- 
μηγορίας τετήρηπε. (Κασσ. 40γ.}} ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι 
πολλάκις ἔγνων ὅτι δημοκρατίαν ἀδύνατόν ἔστιν ἑτέρων ἄρχειν. 

6. Καταστάσης δ᾽ εὐϑύς. Ὦ. 
δ᾽ οἵη. [πη Ε. τὰ. Ασ. (σ᾿ Πδῃ. 
καὶ καταστ. εὖϑ.. 

᾿4φ᾽ ἑκάστων. Ατ. ΟἾγ. Ὅδιι. 
ἐφ᾽ ἕκ. Αἱ νἱά. δὐποὶ. δά 1, 17. 

λο τε. ν,»ϑ'α φιυϊάοπι Β88. δὲ 6 
84. ᾿1118Δ ναυιθίαβ δἀηοίδια 
αγαῖ, δϑὰ ρυῖο 6558 δὐσόσοπι ἰγ- 
ῬΟΒΥΆΡΒοτιῖη, ὈΌΚ. Μοβαᾳι. 
ἄλλοι τε. 

Κλέων. Οτ. ὁ Κλέων. Οποά 
δΎΔ ΠΣ ΠΙ Αἰ σδγη πη ητι5 ν 0] 8 4118ΠῚ 
νΌ]ροὸ Ριϊδίιτγ, Μιὰ, Κυὶϊρ, ἀ6 
Αὐτῆοπε, ΑΠΔΡ. Ρ. 61. δάιοῖ, 

“ὍὍςπερ. Ἐ. ΑΥ. ΟἸχ. ΠΏ δι, ὅς 
τε. 

Ἐς τὰ ἄλλα. Μοεᾳα, ἐς τἄλλα. 
Αἱ ν]ὰ. 1. 1. Ρ. 915. 

ΠΟολιτῶν. Τι. Καῖ. πολλῶν, 
Παρελϑών. ΜΜοβᾳι. καὶ πα- 

ρελϑών. 
“αὖϑις. Οτ. αὐτοῖς. Τὰ Ἐ. ἄσ. 

ΟΑρΡ. ΧΧΧΨΥΙΙ. Ἄλλοτε (8995. 
Ἀερ. Οτ. βο. ϑίθριι. 1. 4]}. 

, δβοκ. Βδκκ, α]ρὸ αἰνἼδὶπι ἄλ- 

᾿Αδύνατον Οαε55. 6]. ῬΑ]. 1. 
ναὶ. Οὐ. μά, ΑΥὐ. Ομγ. Πδη. 
ΑΙά, ΕἸοΥ. Βαβ. 8680]. Ηδδοκ. 
ΒΘΕΚ ἜΣ ΒΒ, ἜΣ ἘΠῚ Ρ, ΟΣ. 
ΟΠ ἐγροιϊμείδε ἀδύνατο ἀθᾶο- 
τππὲ, 5θαὰ μαι ἀμ} }6 Ηὶ 4486 
ἀδύνατον Παροπὲ, Ψιυϊσο ἀδύ- 
νατος. Οὐομπιπια διΐθπιὶ, αιοά 
οδὲ δημοκρατίαν φΟἸΙΟοατί 50- 
δὲς ἀδ]ονίπηβ., αὐ πος νοσαθ- 
Ἰὰπι οἱ οΒίδοίτπι εἰς ψοΥΡὶ ἔγνων 
οἱ βιυθί θοῖιπι νουθὶ ἄρχειν. 

ἱγμετέρᾳ. (455. Ρα]. Ατ- ΟἾγ. 
ἡμετ. Αἱ νἱά. βεᾳᾳ. Κὲ. ἡμέρᾳ. 

Περί οι. α. 
Μιεταμελείᾳ. 1ι. Ναᾷ, Ἡ. πιαᾶῖο 
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9. διὰ γὰρ τὸ καϑ᾽ ἡμέραν ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον 
πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἐς τοὺς ξυμμάχους τὸ αὐτὸ ἔχετε" 
καὶ ὅ τι ἂν ἢ λόγῳ πεισϑέντες ὑπ᾽ αὐτῶν ἁμάρτητε, ἢ 
οἴκτῳ ἐνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσϑε ἐς ὑμᾶς καὶ οὐκ 
ἐς τὴν τῶν ξυμμάχων χάριν μαλακίξεσθαι., οὐ σκοποῦν- 
τες ὅτι τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν, καὶ πρὸς ἐπιβου- 
λεύοντας αὐτοὺς, καὶ ἄκοντας ἀρχομένους" [οἷ] οὐκ, ἐξ 

ἐπεὶ γὰρ ἀλλήλους οἱ πολῖται οὔτε φοβοῦνται οὔτε ἐπιβουλεύουσιν, 
οἴονται μηδὲ ὑπὸ τῶν ὑπηκόων ἐπιβουλεύεσϑαι. - - 1. τῬ Διὰ 
γὰρ, -- ἡ αἰτία τοῦ πολλάκις μὲν ἔγωγε καὶ τῶν ἑξῆς. (4ὑγ. Βασ.) 
πε ἘΞ Τὸ καϑ' ἡμέραν ἀδεές] ὅπερ ἡ τυραννὶς οὐκ ἔχει. ἧς τέλος 
τὸ φυλάσσειν ξαυτόν τινα καὶ διὰ τοῦτο μὴ ἀδεῶς βιοῦν. ζαμξα. 
40γ. Βασ.) --- 9. Τὸ αὐτὸ ἔχετε} ἀδεὲς δηλονότι. --- 8. Καὶ ὅ ὃ τε 
ἂν ἢ λόγῳ -----} ποντέστι. καὶ, οὐχ ἡγεῖσϑε τοῦτο, ὅτι, ἂν τε “,ὖ. 
γ παραχϑέντες ὑπ᾽ αὐτῶν, ἄν τε οἰκτείραντες αὐτοὺς, μαλακώ- 
ἕερον καὶ πραύτερον πρόφςενξ ἐεχϑῆτε, οὐκ ἐκείνοις τι χαρίξζεσϑε. ἀλλ᾽ 
αὐτοὶ κινδυνεύετε καταφρονούμενοι" ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἴσασι χάριν 
ὑμῖν. --- ἘἘ Ἢ οἴκτῳ ἐνδῶτε] " Ὅμηρος" ἢ κεν γηϑήσαι Πρίαμος, καὶ 
τὰ ἑξῆς. (40γ. ), - 4, Οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσϑε --- ἔπ οὐ σκο- 
πεῖτε, [φησὶν] ὅτι οὐκ εἰς χάριν ἐκείνων τοῦτο ποιεῖτε, ἀλλ᾽ εἰς 
ἔδιον κίνδυνον. --- 5. Πῆαλακίξεσϑιαι 1 ,χαυνοῦσϑαι.. (1. “40γ.) τας 
Ἂ Σκοποῦντες] περίοδος τετράχωλος, ἔχουσα ἐν ἑκάστῳ κώλῳ νοού- 
μενον τὸ σκοποῦντες" “ὅτε, τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχήν" οὐ διότε 
ἀκόντων ἄρχετε" οὐδὲ ὃ ὅτι ἀκροῶνται ὑμῶν οὐ δι᾽ ἅπερ χαρίξεσϑε 
αὐτοῖς οὐδὲ δι᾽ εὔνοιαν" ἀλλὰ διὰ φύβον. .(Βασ.) ---ὄ 7. Δυτούς] 
τοὺς συμμάχους, δηλονότι. - Οὐκ ἐξ ὧν ἂν χαρίζησϑε -- Ἐπ] τὸ 
ἑξῆς; οὐκ ἐξ ὧν σφαλλόμενοι ταῖς ἐλπίσιν οἱ ἀφιστάμενοι ὑμῶν 
πάλιν δουλοῦνται" τὸ δὲ ἐὰν χαρίζησϑε, “μεταξύ. ὁ δὲ νοῦς, οὐχ 
ὑπακούουσιν ὑμῶν, ἐὰν σφαλλόμενοι ἐν τῇ ἀποστάσει συγχωρώνται. 
οὐ κατὰ τοῦτο, ἀλλὰ καϑὸ βιαίως καὶ ἀκριβῶς εἰςπράττονται δίκας. 

ἀμελείᾳ; Η. ἐδηιθη μὲῖ μὲτ 5. ν. 841, ἴτὰ νουϊθηάαηι: Λόγε σοτιδί(167'. 
χῆϑη. Ηιιο ἔογΐαβϑθθ σϑδρίοίππξ. οἵό. ἐγγατπίάοτι 6556) θὲ φιέάοπε 
Απθοδα, Βοκκ, Ρ. 107. ἦπ 6θ05, φιμὲ νοῦς ἐπιδέα ατεέτεγ, 

9. Ἔχετε. ϑαεχαΐξαυ νσο ραπ- ΨΙά, ϑιορῆ. ἌΡ δα βογίρίβᾷ 
οἴπιηι, ΡῬγῸ απὸ ΒοΚΙς, οογημπια ρο- (6 Π]14], Αἰΐ, Ρ. 199.“ Ηῦ85. 
5111}, ΠΟ] 15 ΟΘΟ]ΟΙ ΤΟΥΤῚ ΡΌ5568 νἱ- ,. Νοὸπ ἜΚ τ, σΟΠΙ ΘΟ ΠΥ Θ1 
ἀοϊνάτι, τς ΘΕΒΡΒΔΏΙ, αιι8πὶ οομβγτιδὶ (85-. 
Ἔς ὑμᾶς. Ἐ;. ὡς ὑμ. Πρός 5ϊπ6 δᾶδιι Ργο προςέτε τθὶ- 
ἹΜαλακίξεσϑαι. 11. αῖ, μαλα- νἱβ5 οβνῖιιπι οϑὲ, προφεπιβουλεύω 

κίξεσϑε. : δαΐθηι αἄἀθ0 ΥΑΥΠῚ. τα Π6 τ ὕρρν 
Οὐ σκοποῦντες. ΟἸΥ. Τ)8η. καὶ πιὰ χιΐάθιι Τιοχίοα ἰὰ παρ θϑηΐ. 

σκοπ., οἵ ΟἾχ. δΧχ δ]ϊοιιῖ5 οθθὰ-Ἔ ὀ ὨΠΚ, Ἐκχϑίαϊ δριιᾶ ϑομηθα. δὲ 
ἀαΐ. καὶ οὐ σκοπ. Ῥα55. βϑᾶ εἰπθ ἀιθὶο εχ ".]. 46-: 
Πρὸς ἐπιβουλεύοντας Οα55. βυπιρίιηι. Οἰιοοίγοα 1. 1. Ρ. 

Ῥαϊ, Βοκκ, Ψυϊρο σοηϊιποιπι 944. ἀθ δοὸ αϊβριιϊαπάτιπι δγαῖ, 
,προφεπίβουλ. ,, Πρὸς ἐπιβούλ. Οἵ 46. Διιρ. ΟἹ. α. (ἢ αιιο 5. 
Ἰοροπάμμα οθηδοὶ ϑίθρ!ι, δἰΐαθ ν. ἃ]. πιϑῃ. 501.} Ε΄. Ῥὰ]. Τὶ, ψῖ. 
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ὧν ἂν χαρίξησϑε βλαπτόμενοι αὐτοὶ, ἀκροῶνται ὑμῶν, 
ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἂν ἰσχύϊ μᾶλλον ἢ τῇ ἐκείνων εὐνοίᾳ περι- 

᾿ , ᾿ ΄ , ο» 

γένησϑε. 8. πάντων δὲ δεινότατον, εἰ βέβαιον ἡμῖν μη- 
δὲν χαϑεστήξει ὧν ἂν δόξῃ πέρι, μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι 
χείροσι νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν 

1. Βλαπτόμενοι αὐτοί (---Ἴ ἀσαφὲ ς τὸ χωρίον, ὅτι ἀπὸ αἰτιακῆς 
εἰς εὐθεῖαν μετέβη ἡ ἀπόδοσις τῆς ἐννοίας" ὅπερ ἐστὶ παρὰ τὴν 
κοινὴν συνήϑειαν. ὥφειλε γὰρ βλαπτομένους καὶ ἀκροωμένους εἰ- 
πεῖν ὁ γράφων, ἀλλ᾽ ὡς καινῶν συντάξεων εὑρετὴς καὶ τῆς παλαιᾶς 
᾿ἀτϑίδος. ἐπιστήμων φξοῦτο οὐ πεποίη;ε. τοιαύτας δὲ εὑρήσεις καὶ 
παρὰ τῷ ϑεολόγῳ συντάξεις πολλὰς, ἃς οἱ μὴ εἰδότες ̓ διαβάλλουσί 
τε, καὶ σολοικίξειν. τὸν μέγαν οἱ ἀμαϑεῖς οἴονται. τὸ, δὲ ̓βλαπτό- 
μενοι εἰ ἀντὶ τοῦ ἀφιστάμενοι; καὶ μὴ κατορϑοῦντες ἃ προέϑεντο 
ποιῆσαι, δεχϑείη, ἔχοι ἂν τὴν προκειμένην διάνοιαν" εἰ δὲ κατὰ 
τὸ ὀρϑὸν δεχϑείη, ἔχοι ἂν οὕτως, ὅτι βλαπτόμενοι αὐτοὶ ἐν τῷ 
ὑπήκοοι εἰναι, οὐκ ἐξ ὧν ἄρτι χαρίσησϑε. αὐτοῖς ἀκροάσονται ὑμῶν, 
ἀλλ᾽ ἐξ ὧν τῇ ἰσχύϊ περιγένησϑε αὐτῶν. οὐδὲ γὰρ εὐνοίᾳ βού- 
λονται ὑποτάσσεσϑαι. (λ. Κασσ. Α4ὐγ.}) --- 8. Πάντων δὲ δεινότα- 
τον.----Ἰ τὸ νόημα τοιοῦτον: πάντων, φησὶ, δεινότατόν ἐστιν, εἰ μὴ 
γνωσόμεϑα ὅτι φαύλοις νόμοις, ἀκινήτοις δὲ, χρωμένη πόλις καλ- 
λίων ἐστὶν, ἢ καλοῖς μὲν, ἀβεβαίοις δὲ καὶ ἀκύροις" ἀμαϑίαν δὲ 
καλεῖ οὐχ ἁπλῶς τὴν ἄνοιαν, ἀλλὰ τὸ μὴ ϑέλειν καὶ τῶν νόμων 
καὶ ξῶν ῥητόρων καὶ πάντων εἶναι δοκεῖν φρονιμώτατον, ἀλλ᾽ εἴ- 
κειὶν τοῖς καλῶς “δεδογμένοις, καὶ μὴ ξητεῖν ἀνατρέπειν αὐτά" ὅπερ 
αἰνίττεται ποιεῖν τὸν “Πιόδοτον. σωφροσ δὲ λέγει τὸ ἀεὶ ἐμ- 
μένειν τοῖς κειμένοις Ψόμοις, καὶ μὴ οὐάβῥα εύψωμ αὐτούς. --- 
Ἐϊῤ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καϑεστ. ---Ἰ ἤγουν ὥμεν παλίμβουλοι. 
-- 4. Καϑεστήξει) ἔσται. (λ. Α4ὐγ.}) -- 5. ᾿ἀκιφήτοις  ὠμεταϑέτοις. 
(λ. 40γ.) 

οοα. Βᾶ5. (1 ιιο σογυθοῖοτ χαὶ 
ὡς δηΐθ οὐκ Ἰπδοσιῖε,) Οτ, Ὁ. Ε.. 
τη. ΑΥ. Οἢγ, Π.8η. Βασ, ΑἹὰ. βα, 
Β85. ὅς ῃ!ο]. Οἷιπὶ ποσί ΟΡ 558. 
ΟΥ̓ τ, ἀαπηιηδὶ Ἀ οἰσῖσ. δα Αὐϊϑίορῃ. 
1. Ρ. 516. εἴ τιηοἱϑ πο] 5]: Ηβδοξ.. 
Ἰητδοῖιπι στϑ]ϊαιΐὶ ΒΘ Κκ, Οἔ. ΜΕΝ 
ποῖ. [ἢ (1485. ἀθβ᾽ ἀθυδη Εν ο- 
τα ΐα Ἰηΐοτ ἀρχομ. εἰ ἀλλ᾽ ἐξ, Ξοὰ 
τάδ, Υ66, 1ἢ ΠΛΑΥΕ. ϑουρῖα 5} Πΐ, 
1 θοάθπι οἰϊδπὶ ἀλλ᾽ 80 ΘΠ16}}- 
ἀδΐουθ δὐαὰΐ Ἀργαβα ῥυΐουθ βοχὶ- 
Ῥίαγα, Οδοίθσγιηι δριιὰ ὨμΚ. εἶ 
ΘΟοΙ]. ππᾶ]8 ρυποίαπι δαΐθ οἵ 
εβὶ, Οοπιπια Ροβαῖξ ΒΕΚΚ, 

“Χἀρίξησθας, Μοξαα. 
σϑε. 

ἑὰς ον Ων γαῖ, ἀκροῶττο. 

χαρίξα- 

8. Πάντων --- ἀκολασίας. ,,5ῖο- 
Ῥαθιιβ Ὁ. θέ4., θὲ] πιᾶ]6 καϑέ- 
ὅτησιν οάϊα Ἰαρσίταν, “ ὙΥΑ 88. 

ΖΔεινότατον. 1. δυνατότατον, 
ταδᾶΥρ. δεινότατον. 

«ε - ΟΦ 

Ἡμῖν, τὰ. ὑμῖν. 

Καϑεστήξει. Ε. εὲ διοβρδεὶ 1]- 
Ροσ Β. χαϑεστήκει. 

Ὧν. ῬΑ]. Τὸ, τῆ 816 ᾧ. Ῥεϊπάθ 
Ῥοξὲ πέρι εἰ ἀχύροις Ηδδοκ. Ρτοὸ 
Ριαηοιίβ απ  αἰ5 γθοῖθ νἸγΘΊ] 5 
Ῥοβιιῖϊξ, αιιδ]οπι οἰΐδπὶ Ροϑβὲ ἀκο- 
λασίας οὑπὶ ΒΟΚΚ. δαμβίπης, 
Ὁὶ νυ ]σὸ Ρυποἴμπη, αριια Ηδδοκ. 
σοΐοιι δβί, 

'Πόλις. Ατ. ΟἸγ. δ, ἡ πό- 
ἀφο ὦ, γεν 
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ἢ καλῶς ἔχουσιν ἀκύροις, ἀμαϑία τε μετὰ σωφροσύνης 
ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἀκολασίας, οἵ τε φαυλό- 

τερον τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ξυνετωτέρους ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖον ἄμεινον οἰκοῦσι τὰς πόλεις. γ-4. οἵ μὲν γὰρ τῶν 

τε νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσϑαι, τῶν τε ἀεὶ 
λεγομένων ἐς τὸ κοινὸν περιγίγνεσθαι, ὡς ἐν ἄλλοις μεί- 
ξοσιν οὐκ ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην" καὶ ἐκ τοῦ του- 
οὐτοῦ τὰ πολλὰ σφάλλουσι τὰς πόλεις. οἱ δ᾽ ἀπιστοῦν- 

τὲς τῇ ᾿ ἑαυτῶν “ ξυνέσει ἀμαϑέστεροι μὲν τῶν νόμων 

1. ̓ ἡμαϑία τὸ μετὰ σωφροσύνης - πξ-} τὴν μὲν ἀμαϑίαν ἐπὶ 
τῆς ἀσυνεσίας “τέϑειχε; τὴν δὲ δεξιότητα ἐπὶ τῆς συνέσεώς τε καὶ 
ἐντρεχείας. τὴν δὲ ἀκολασίαν ἀντιτέϑεικε τῇ σωφροσύνῃ" δεῖ δὲ 
τὴν μὲν σωφροσύνην ἐνταῦϑα ἐπὶ τῆς εὐηϑείας “δέξασθαι, τὴν δὲ 
ἀκολασίαν ἐπὶ τῆς εὐμεταβλησίας. ὁ δὲ νοῦς τοιοῦτος " βέλτιόν ἐστι, 
φησὶν, ἀμαϑεστέρους μετὰ σωφροσύνης εἶναι, ἢ συνετωτέρους τυγ- 
χάνοντας εὐμεταβλήτως ἔχειν. ΓΗ Κρείσσων ἀμαϑὴς καὶ σώφρων 
ἢ ἀκόλαστος εὐμαϑής" πρείσσων ἰδιώτης δίκαιος ἢ ἄρχων ἄδικος. 
(Βαα.))] --- 3. Φαυλότεροι] ἀμαϑέστεροι. - 8. Πρὸς τοὺς ξυνετω- 
τέρους] συγαρινόμενοι δηλονότι. (λ..40γ.) --- ἘΞ Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον) 
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον ἀκριβῶς κεῖται. (.40γ.) --- 4. Οἱ μὲν γάρ] οἵ 
φρόνιμοι. (λ. 4γ.) ἱ οἱ συνετώτεοοι. (Κασσ. Βασ.)} - 6. Ὡς ἐν 
ἄλλοις -- Ἐρυ δε ὡς ἐν ἄλλοις μείξοσιν οὐ δυνάμενοι δηλῶσαι, καὶ 
γνώριμον ποιῆσαι πᾶσι, τὴν ἐδίαν σύνεσιν. εἰ μὴ ἐν οἷς βούλονται 
δεῖξαι ὅτε σοφώτεροί εἶσι τῶν νόμον. --- 7. Τὴν γνώμην] νῦν τὴν 
πολυμαϑίαν. - ὃ. Οἱ δ᾽ ἀπιστοῦντες ------Ἰ οἱ ἀμαϑεῖς ,.δηλονότι. 
γι. " ̓μαϑέστεροι] ἤγουν ἐλάττονες τῆς γνώσεως τῶν νόμων. (1. 

ὕγ. 

Δπκολασίας. ΒΘΚΚ. Αποϑοδά. Ὁ. 
867. ᾿ἀκολασία Θουκυδίδης ἔφη, 1. 
ἀκολαστία δὲ "Ἄλεξις. Οὐδε οἷ- 
ἴδπι 1. 1, Ρ. 482. αἴξεγγβ ροίθ- 
ΤΑ ΠΊΙ15, 

᾿4εί. Ῥα]., πιὸ βοϊϑῖ, αὐεί, ΟΥ̓. 1. 
Ῥ. 211. 

Ἄλλοις. ϑίοραοὶ οοἂ, Α. εοἕ 
Τυΐηο. πολλοῖς. 

Ζ]ηλώσαντες. ϑῖον», δηλώσον- 
Οἵ τε --- πλείω. ,,ϑτοθαβιβ [1]. 

1.1“ Ὑ7Χ488. 
Φαυλότεροι. δῖ". εο, Ψρη. 

φαυλότατοι. ᾿ 
Τοὺς ξυνετωτέρους. Ὦ. τῶν 

δυνετωτέρων. 
Ἐπὶ τὸ πλεῖον (455. Απρ. ( οἴ, 

508}01].) ΟἹ. ῬΑ]. ἴ ΟΥ. δὶμηα, 
ΑΥ, ΟἾγ. Ὥδη. δε" ϑιομδοὶ οοὰ, 
Ψιηα, Ἀδοορὶς ΒΟΚΕ, ᾿Ἐπὶ πλεῖον 
Ο.Εν ψυΐρο πο οἱ ἰῃ δ8ῖἴο0}. δἀᾷ, 
ἐπιτοπλεῖστον. 

Οἰκοῦσι, 1. οἱοῦσι. Ὦ. ἰοῦσι. 
4, Τῶν τε. ΟΥ. τότε ργτοὸ τέ.. 

τες. Ατ ΟἿγ. δουλώσαντες » ΑΥ. 
ἴδυηθη ἴῃ τπᾶγρ. δηλώσ. 2, ἜΥΡα 
ἐν ἄλλοις μείξ. ορροδίξα βιιπὲ 1]- 

᾿ ἢ15 τῶν ἀεὶ λεγομ. ἐς τὸ κοιν. Μο- 
᾿ϊιΐ, Ὧ6 1115 οὐπὶ Τἱηᾶαν. ἐν ἄλ- 
λοις μείξ. τλαϑοι!ηο δθηογα 1η- 
ἰθ!Πρὰῦ οὐ ἰοραῦὺ δουλώσ. “ 
ΗΛΔΑΟΚ. 

Τῇ ξαυτῶν ΟΕ. Ἐ. Ὁ. Μοϑβαιι. 
ΠΗ ΒΕΚΙ. ψ ]ρ6ο (εὲ Ηδδοκ.) 
τῇ ἐξ αὑτῶν. Οἵ. 1. 1. Ρ. 901. 
Ῥτο αὑτῶν (455. ΟἹ]. Ρᾷ]. Ἀθρ. 
Οτ. Ατ. Ομσ, Π,.85, (οἷ, αὐ να 6- 
ἴὰχ, Ε..) αὐτῶν. 
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ἀξιοῦσιν εἶναι, ἀδυνατώτεροι δὲ τοῦ καλῶς εἰπόντος 
, , δι ᾿ ΡΨ ; 3 Α “»“ "᾿ - 

μέεμψασϑαν λόγον" κριταὶ δὲ ὄντες ἀπὸ τοῦ ἴσου μᾶλλον 

4) ἀγωνισταὶ, ὀρϑοῦνται τὰ πλείω. 5. ὡς οὖν χρὴ 
καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας, μὴ δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι 
ἐπαιρομένους παρὰ δόξαν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει παραινεῖν. “" 

(Τούς τε ἀντιλέγοντας ἂν ῥήτορας διαβάλλει, καὶ αὐτοὺς τοὺς ᾽49η- 
ναΐους , ῥᾳδίως ἀπατωμένους καὶ λόγου ἡδονῇ ἡσσωμένους, τῆς 

ἐκείνων ϑρασύτητος αἰτίους εἷναι λέγει.) 

ληή. ,, Ἐγὼ μὲν οὖν ὁ αὐτός εἶμι τῇ γνώμῃ, καὶ 
΄ » ’ 3 

ϑαυμάξω μὲν τῶν προϑέντων αὐϑις περὶ “Μυτιληναίων 
λέγειν, καὶ χρόνου διατριβὴν ἐμποιησάντων, ὅ ἐστι πρὸς 

Ἄς ἘΥ ᾿ἀδυνατώτεροι] ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀξιοῦσι. (4ὐγ. - 2. Κρι- 
ταὶ δ᾽ ὄντες πὴ τουτέστι, κπρείσσους καὶ δικαιότεροι ὄντες κριταὶ, 
ἤπερ ἀγωνισταὶ. ὀρϑοῦνται τὰ πλείω. --- 4. ἘἘ “:εινότητι) τουτέστι 
τῇ δητορικῇ δυνάμει. (Κασσ. “40γ.)} - 5. Παρὰ δόξαν] παρὰ τὸ 
δοκοῦν καὶ φαινόμενον. ἐξ οὗ παρὰ τὴν ἀλήϑειαν. 

Δη. 8.0.9 αὐτός εἶμι τῇ γνώμῃ] ἤγουν τοῖς δεδογμένοις ἐμμέ- 
ψω. (λ. Κασσ. 4γ.}) --- 7. Θαυμάζω] σημείωσαι τὸ ϑαυμάζω μετὰ 
γενικῆς ἐπὶ καταφορᾶς λαμβανόμενον. (Κασα.) --- 8. Χρόνου δεα- 
τριβὴν] ἀργίαν. τῆς τιμωρίας τῶν “Μιτυληναίων. (λ. Κασσ. 40γ. )- 
“ὍὋ ἐστι πρὸς τῶν ΟΝ μη χ δι ον ἢ ὅπερ συμφέρει τοῖς ἠδικηκόσιν, ὃ 
κέρδος ἐστί. τὸ χρονοτριβῆσαι δηλονότι καὶ σκέψασϑαι. εἶτα καὶ 
τὴν αἰτίαν λέγει, ὅτι ἀμβλύτερος γίνεται ὃ ἐκδιδῶν διὰ τὸ ὑπὸ 
τοῦ ΥΩ πραὔνεσϑαι. καὶ ὁ Εὐριπίδης" Αρόνος μαλάξει σε. (λ. 
Κασσ 

Τοῦ καλῶς. 810». τὸν τοῦ 
καλ. 

“Μέμψασϑαι. ϑῖο". μέμφεσϑαι. 
διδιεπι ροβδὲ λόγον νυ]θὸ τηδ8 
Ῥιιποΐαπι ἸΘΡΊΓαΤ, ουϊ οοΙοι 510- 
δἰϊταϊς Ηδβοκ., οοπῖηα ΒΘΕΚ. 

᾿ἀπὸ τοῦ. ΑΥ. ΟἸγτ. Πδη. ἐπὶ 
τοῦ. Αἱ νὰ. 16. ἴῃ ἴσος. 

᾿Ορϑοῦνται. ϑῖο». διορϑοῦν- 
ται. 

5. “Ὡς. ΟἸΐπι Ῥδύρθγαπι β' πα 
αοοσθηῖι βου] οθαΐιγ, 566 νοὶ εἷος 
οοηΐτα νιϊσαγὶα σΥδηπηδ ἴο8 6 
Ῥτδαθοθρία (Βαϊ. Ου. πιϑα. 5. 
186. 1. Ρ. 431. ΜΜαῖιμ. Οὐ. πιϊῃ. 
5. 628. δ.) ἀϊοίαπι εδι. Ἐπ 
(455. πη τπασρ. γρ. ἔν τισιν ὃ χρή. 
Τιὰ οἰΐδιη Απρ. οἱ πὶ. [ἡ (ΠΥ, 
ὧδ᾽ οὖν χρή. ὙΙά, ἰδπιοι Ηεἰμα. 

δα Ῥτοΐδρ. ὃ. 44.. αιδησίιδηη 
ΟΧΘΠΙρ 8, 4186 10] Ἰόριπειν, ΠΟΙ 
ΡΙδὴθ 51 π1}18 διιπὲ, ἀιλ πὶ αἰπαὰ 
ὡς Ρτγαθοθάδι (5ἴδιξ νἱοἰββῖπι 
τοῖος αηΐθ οἷος 5ΘΥν 8ΠΊ8.. τόν 

δηΐθ ὅν δὲ βἰπη}18). [δαιτὶ Ἶπ 
ὧδ᾽ Ῥτοροηβίουϑϑβ βιιπη8. 
Ἡμᾶς. Ὑμᾶς ειιερὶοατὶ Δ] Ἰχιιθινι 

ῬΟ558 π18]6 βογίρϑβὶϊ Ηϑαοκ., αὶ 
νουϊουθπι ἰη!εγρυθίδιϊομ πὶ ἴρ88 
δαϊθοι!. 

Καὶ ξυνέσεως. Καί ΟΠ]. Μοβαι. 
᾿Επαιρομένους. Ο. - ἀπαιρ.7) Ἐ 

8. τ 8]. γᾶ 
Ουε ΧΧΧΥΤΙ. Προϑέντων. 

1:. πραγϑέντων. ΑΥ. ὁχ οπιοπᾶ. 
πίροςϑ. Αἱ νὶά, δα ς, 86, 5. Α"- 
168 ϑυμάξων δαὶ ἴπ ϑέθρ, δά. 
ῷ, πιὰϊο δἰπιγπιαὶ Ηις. 
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τῶν ἠδικηκότων μᾶλλον" (ὁ γὰρ παϑὼν τῷ δράσαντι 
ἀμβλυτέρᾳ τῇ ὀργῇ ἐπεξέρχεται" ἀμύνασϑαι δὲ τῷ πα- 
ϑεῖν ὅτι ἐγγυτάτω κείμενον, ἀντίπαλον ὃν, μάλιστα τὴν 

τιμωρίαν ἀναλαμβάνει") ϑαυμάξω δὲ καὶ ὅςτις ἔσται ὁ 

ἀντερῶν, καὶ ἀξιώσων ἀποφαίνειν τὰς μὲν Μυτιληναίων 
ἀδικίας ἡμῖν ὠφελίμους οὔσας, τὰς δ᾽ ἡμετέρας ξυμφο- 
οἐς [οὐ] τοῖς ξυμμάχοις βλάβας καϑισταμένας. 2. καὶ 

1. Ὃ γὰρ παϑών] κακῶς δηλονότι. (.. 4γ. )- Ὁ γὰρ πα- 
ϑὼν --- ---Ἰ εἰπὼν ὅτι ἡ τοῦ χρόνου διατριβὴ συμφέρει τοὶς προη- 
διιηκόσιν ; αἰτίαν ἀποδίδωσι, δι᾿ ἣν συμφέρει. ἐν γὰρ τῷ χρόνῳ, 
φησὶν. ἀμβλύνεται ἡ τοῦ παϑόντος ὀργή" (καὶ Εὐριπίδης" χρόνος 
μαλάξει σε᾿ ) εἰ δὲ τὸ ἀμύνεσϑαι τῷ παϑεῖν ἐγγὺς τεθείη, τουτέ- 
στιν εἰ μὴ͵ γένοιτο ἐν μέσῳ χρόνος πολὺς, ἐσόπαλόν τε καὶ ἴσον τυγ- 
χάνει τὸ ἀμύνεσϑαι, διὰ τὸ τὴν μνήμην ἀκραιφνῇ παρεῖναι τοῦ 
πεπονϑέναι, -- ἘῈ Ὁ γὰρ παϑὼν -- --} Ἵ φησὶν ὡς τις παρευϑὺ 
ἀμυνόμενος ἐσχυρὰν ὑ τὴν τιμωρίαν [ἀν] - ποιεῖται" τὸ γὰρ ἀμύνασθαι 
κείμενον ἐγγύτατα. ὡς ἐσόπαλον ὃν, τοῦτο ποιεῖ. ὃ δὲ ὁ παϑὼν διὰ 
τὸ ἡδυπαϑεῖν ὦ ὥςτε τοῦ χρόνου περιιδὼν ὁ ἀπομαρανϑῆναι τὴν ὀργὴν, 
ἀμβλύτερον αὐτῇ χρῆται. (Παλ.) -- 2. ᾿ἀμύνεσϑαι δέ---Ἴ ὁ γὰρ ἀμυ- 
νόμενος δηλονότι παϑών τι ἀμύνεται; ᾧ ἕπεται δηλονότι τιμω- 
φία. (λ. Κασσ.) --- 8. ̓ ἀντίπαλον]) ἤγουν ἴσον. ὁ δὲ νοῦς οὕτω; τὸ 
ἀμύνεσϑαι ἴσον ἐστὶ τῷ τιμωρεῖν. --- 4. Θαυμάξω δὲ -- ---ἰ ὁ πρὸς 
τὴν κόλασιν, φησὶ. τῶν Πηιτυληναίων ἀντιλέγων δυνάμει τοῦτο 
κατασκευάζει; κῶν ἐξ εὐηθείας τοῦτο μὴ λέ ἘγΉ» ὅτι τὰ ὑπὸ Πητυ- 
ληναίων εἰς ᾿Αϑηναίους ἀδικήματα ὠφέλιμά εἶσι τοῖς ᾿Αϑηναίοις. 
ἐπεὶ τί καὶ λέγων οὐκ ἀξιώσει κολασϑῆναι, αὐτούς; - 5. ᾿ἡποφαί- 
ψειν --- καϑιστ.] ταῦτα γὰρ πάντα παρὰ τὸ ἐναργὲς καὶ τὴν τῶν 
πραγμάτων φύσιν ἐστὶ, τὸ λέγειν ὡς εἴπρξ. ---ὶ ἘΠΕ Πὰς μὲν Πιτ. -- 
-] ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν" ὁ συμβουλεύων ἡμῖν μὴ τιμωρήσασϑαι υ- 
τιληναίους ἀδικήσαντας, οὐδὲν ἄλλο βούλεται δεῖξαι, ἢ ὅτι τὰ ἄδι- 
κήματα αὐτῶν τὰ εἰς ἡμᾶς ὠφελοῦσι, καὶ χρὴ «μᾶλλον ὡς εὐεργέ- 
τας αὐτοὺς ἀποδέχεσϑαι καὶ σωξειν. ἔστι δὲ ὁ λόγος τῇ εἰς ἄτο- 
σον ἀπαγωγῆ. (40γ.) -- 6. ᾿Αδικίας ἡμῖν] ἃς ἠδίκησαν ἡμᾶς. (1. 
“«4ὐγ.) --- 7. ἮΝ Καὶ δῆλον ὃ ὅτι--- Ἐ-- τουτέστιν, καὶ δῆλον ὃ ὅτι τῷ λέ- 
γειν πιστεύσας ἀγωνίσαιτο ἂν τὸ δοκοῦν, τουτέστι. τὸ λίαν δόξαν 
πᾶσιν, ὡς οὐκ ἔγνωσται Μιτυληναίοις, ἐναντίως ἀποφῆναι καὶ τὸ 
κοινῇ δόξαν .... (,407.) 

ὋὉ γάρ. Ηδεο πβηπο δᾶ ἀνα- 
λαμβάνει σὰπὶ ΒΚ. ἴῃ Ρδυθη- 
1πθδῖπι τα θρίπιιβ Ρ]Θη15 αἰ βίϊη-- 
οἰ ομΐριι5. ροϑὺ μᾶλλον ἐπεξέρχ. 
οἱ ἀναλαμβ. 5:}01α115. ϑοχίρίαγαπι. 
ΤαπΊΘγα εο οί Βοπδά, 
᾿μύνασϑαι ὉΔ55. Ατρ. ΟἹ. 6. 

Ἐς Ῥα], {τ Ναὶ. α, οοα. Βα5. Οτ. 
Ὡ. Ηδδοϊς. Βθκκ, Οε, Ρ]ι. Π6 
56σᾶ πιιπι. υἱηα, Ρ. 548. Ὁ, Ψα1- 

80 ἀμύνεσθαι, εἰσιξ ἴῃ 5610], 
νᾺ]6. (μοπ 5680]. ΡΑ].) 

᾿Εγγυτάτω. Μαϊδο ἴῃ ρ]ουίβαιθ 
ΠΠΡΥΙΣ. οἴπὶ ΣΦ ΘΈΡ5ΟΥ, Θχδσϑίιγ, 
ᾳαοά ἱπορίθ ργορδὶ Βεηβα, δὶς 
ῬΙδπθ οαΘοι 168, 

᾿ἡποφαίνειν. Β65. (6.) ἀπο- 
φαίνει. 

Οὐ τοῖς. Οὐ Ἄσὐπὶ Ή. Βοσ.(6.) 
γᾶγβ. ϑίθρῃ. Κ4}1, Β εἶδ, βουθά, 
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δῆλον ὅτι ἢ τῷ λέγειν πιστεύσας τὸ πάνυ δοκοῦν ἐντα- 
ποφῆναι ὡς οὐκ ἔγνωσται ἀγωνίσαιτ᾽ ἂν, ἢ κέρδει ἐπαι- 
ρόμενος, τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου ἐχπονήσας, παράγειν 
πειράσεται. 8. ἡ δὲ πόλις ἐκ τῶν τοιῶνδε ἀγώνων τὰ 
μὲν ἀϑλα ἑτέροις δίδωσιν, αὐτὴ δὲ τοὺς κινδύνους ἀνα- 
φέρει. 

4. ΔΑἔἴτιοι δ᾽ ὑμεῖς, κακῶς ἀγωνοθετοῦντες, οἵτινες 

εἰώϑατε ϑεαταὶ μὲν τῶν λόγων γίγνεσθαι, ἀκροαταὶ δὲ 
τῶν ἔργων,ἰ τὰ μὲν μέλλοντα ἔργα ἀπὸ τῶν εὖ εἰπόν- 
τῶν σκοποῦντες ὡς δυνατὰ γίγνεσθαι, τὰς δὲ πεπραγμένα 

1. Τῷ λέγειν πιστεύσας] τῷ πιϑανολογεῖν θαῤῥήσας, ϑαῤῥή- 
σας τῇ δυνάμει τοῦ ἑαυτοῦ λύγου. -- Τὸ πάνυ δοκοῦν ἀνταπο- 
φῆναι) ἀποφῆναι ἔστι τὸ ἀρίδηλον καὶ φανερώτατον" τὸ δὲ οὐκ 
ἔγνωσται; ἔστι τὸ ἀφανές. --- Τῷ λέγ. πιστ. --- ἢ κέρδει) ἢ τὴν 
τοῦ “λόγου δύναμιν ἐνδείξασϑαι βουλόμενος, ἢ ἢ κέρδους χάριν, φησὶ, 
λαλήσει. - ξ5ξ. Τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου] τὸν πιϑανὸν λόγον. (λ. 
“40γ.) - Παράγειν) ἀπατᾷν. --- ὅ. Τὰ μὲν ἀϑλα) τὰ κέρδη. [τὰ 
ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν. (Βασ. ῃ.] (λ. 40γ.} -- Ἕτέροις] [τοῖς δημηγο- 
ροῦσι ( Βασ.}}], τοῖς ῥήτορσιν. --- ᾿ἀναφέρει] ἀναλαμβάνει, ἀναδέ- 
χέται. -- 7. Κακῶς ἀγωνοϑετοῦντες] ἀνοήτως τοὺς ἀγῶνας, διατι- 
ἁγέμενοι. (}. 40γ. δ ΩΣ κακῶς ἑτέροις ἄϑλα διδόντες" ἢ τὸ ὑν τὴ 
νοϑετοῦντες ἀντὶ τοῦ κακῶς κἈρίναντες. (40ύγ. ) -- “8.5 Θὲ 
Αἰ δλγτ πὰ ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν “μετεσχεύασται τῶν ὄντων ἐφ᾽ ὑμὶν ἡ 
φύσις. οὕτως γὰρ ἀκούετε τῶν λόγων καὶ πιστεύετε τοὶς δήτορσιν, 
ὡς ὀφϑαλμοῖς τὴν πίστιν λαμβάνοντες" οὕτως δὲ ἀπιστεῖτε τοῖς 
ἔργοις τοῖς ὁρωμένοις, ὥςπερ ἀκροασάμενοι. (4ὐγ. ) -- 9. Εὐ] πι- 
Δανῶς. (λ. 40γ.}) --- 10. Τὰ δὲ πεπραγμένα ἤδη) οὐ σκοποῦντες. 
[ἀναπόδοτον. ( Βασ.)] (1. .«4ὐγ.) 

Τπβθυπίπηι5. ἸΝΌΠ]Π1Πι5 ῬΥΘΕΪ οϑὶ 
Ἐς ΘΔ ΚΟΥ σοπίθοϊαγα ξυμφό- 
ρως. Οἵ. ἀαἀποῖ, ἃ 

2. Τῷ λέγειν. (455. τὸ λέγειν. 
Πιστεύσας. Ο. Ῥογρίε, ἀγωνί- 

σαιτ᾽ ἂν ἀνταποφῆναι τὸ πά. δοκ. 
ὡς οὐκ ἔγν., αιιθην ογάϊηθπι. ΔΡ 
Ἰηϊογρτοῖ, οχοοριξαξιμη δἰΐαμ Εἰ, 
1Πτοτί5 ἱπμα ἴσας, ΨΊγριι]α5. δυιΐθηι 
Ῥοβὲ πίστ. εἴ δοκ. οὕπὶ ΒΕΚΙ. 
ἈΡΙΘ ΟἿ πλι18, Ῥτο ἀνταποφ. 1)8ῃ. 
ἀνταφ. Ιπ Ατ, Οὐχ, ἢ 8:. οὐκ 
απῖρ ἔγν. ἀ6. 

8. “ὐτή. Οα55. Ατιρ, αὕτη. 
4, Θεαταὶ μὲν --- ἔργων. ϑ6Πο- 

Ἰαδία Ῥ]δίοῃβ Ρ. 409. ΒΕκκ, ἃ 

ΘΟ6]], δὰ ἢ. 1. οἰξδξιιδ : Καὶ γὰρ 
ὃ Θουκυδίδης ἐπιπλήττων τοὺς 
᾿ἀϑηναίους λέγει ὅτι ο»νὐμεῖς ἅὅεα- 
ταὶ μέν ἐστε τῶν λόγων, ἀκροαταὶ 
δὲ τῶν ἔργων. ἫΝ 

᾿“πὸ τῶν εὖ ὖ εἰπόντων. σκοποῦν- 
τὲς. (855. Αἰιρ, σκοποῦντες ἀπὸ 
τῶν εὖ εἶπ. Ῥοβι σκοπ. διΐῖθιι 
συμ ΒΟΚΚ, σοπηηῖα 6] θυ ἰΠ115, 

Τὰ δὲ πεπραγμένα Μοβαι. 
τῶν δὲ πεπραγμένων; 'ψιιαο, οοΥ-- 
Ὑϑοίΐο δἹϊοιιῖι5 συδπιτηαίϊοὶ δϑῖ, 
Του αἰ 65 δηΐπι Τοΐιιπι δὲ Ρᾶτ- 
ἴοὸς ϑοάθηι οδβιι ἀθδίσηαν (β᾽οιξ 
11, 95. ἔαοίτιπι 6556 1, 1. Ρ. 298. 
ὙΠ αἰτίαν ,) 410 Ῥαοῖιπι, τς τὰ 
πεπραγμένα Δ᾽ 5ο]ι18 ἀϊοίαπι νἱὶ- 

10 
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ἤ δη; οὐ. τὸ: δρασϑὲν΄ πιστότερον ὄψει, λαβόντες ἢ ἢ τὸ ἀχοῦ- 

σϑὲν ἀπὸ τῶν λόγῳ καλῶς ἐπιτιμησάντων᾽" δ. καὶ μετὰ 

καινύτητος μὲν λόγου ἀπατᾶσϑαι ἄριστοι, μετὰ δεδοκι- 
μασμένου δὲ μὴ ξυνέπεσϑαι ἐθέλειν, δοῦλοι ὄντες τῶν 

5 ἀεὶ ἀτόπων, ὑπερύπται δὲ τῶν εἰωϑότων" 6. καὶ μάλι- 
ὅτα μὲν αὐτὸς εἰπεῖν ἕκαστος βουλόμενος δύνασθαι, εἶ 

“ 

2.ὄ ἘἘΈ ᾿“πὸ τῶν --- ἐπιτιμησάντων ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, ἀπὸ τῶν 
πιθανῶς ἐπιτιμησάντων" ὥςτε τὸ τραχὺ τῆς ἐπιτιμήσεως κλέψαε 
τῇ τέχνῃ τοῦ λόγου, διὰ τοῦ κολακεύειν καὶ λέγειν ὅτι οὐ πρέπει 
᾿᾿ϑηναίους ὄντας ὑμᾶς κατασκάπτειν τὰς πόλεις. δοκεῖ γὰρ ἡ ἐπι- 
τίμησις ἐπαίνῳ κεχραμένη λανϑάνειν, καὶ μᾶλλον ἐγκώμιον, ἢ μέμ- 
ψις ἐστὶ τὸ λέγειν, καὶ δελεάξει λόγῳ τοὺς ἀκούοντας. ὥςτε τὸ 

παλῶς ἐνταῦϑα ἐπιτιμησάντων οὐ τὸ δικαίως ὁ αὐτὸ σημαίνει Ἱ, 
ἀλλὰ τὸ εὐφυῶς καὶ πιϑανῶς μετὰ τέχνης. (4υγ. ) -- Μετὰ καινό- 
τητος μὲν λόγου] ποικιλίας καὶ εὐπρεπείας. ταῦτα πρὸς τοὺς .4ϑη- 
ναίους αἰνίττεται, οὐδέν τι μελετώντας πλὴ ἣν λέγειν τε καὶ ἀκούειν 
καινόν. τῆς αὐτῆς δὲ διανοίας ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ “βρχιδάμου «δημηγο- 
οία, ἐν οἷς φησὶ .. καὶ μὴ τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες “ “ χαὶ τὰ ἰδ. 
ξξῆς. --- 8. ᾿πατᾶσϑαι ἄριστοι] ἀντὶ τοῦ ἐπιτήδειοι καὶ ἕτοιμοι. --- Βιβλ.ὦ, 
“εδοκιμασμένου] ἀληϑοῦς" ὁ “γὰρ ψε υδὴς ἀδόκιμος. ---Ἐ 4. “1οὔλοι Κεφ. 
ὄντες -- --], δοῦλοι ὄντες ἀεὶ τῶν ἀτόπων [λόγων (Βασ.}}] καὶ πὸ΄. 
παραδόξων, ὑπερόπται δὲ τῶν πρεπόντων χαὶ εἰωθότων, τουτέστι 
καταφρονοῦντες τῶν συνήϑων. ᾿ἥλλως. τοῖς πράγμασι, φησὶ, καὶ 

τοῖς λόγοις τοῖς παραδόξοις καὶ μὴ εἰθισμένοις ἀεὶ χαίροντες καὶ 
πιστεύοντες, καταφρονοῦντες δὲ δεδοκιμασμένων καὶ εἰωϑότων. --- 
5. Τῶν εἰωϑότων]) τῶν πρεπόντων. -- Καὶ μάλιστα, μὲν --- ΕἾ 
μάλιστα μὲν βούλεταί τι εἰπεῖν, εἰ δὲ μὴ, πάντως ἀντειπεῖν τῷ 
λέγοντι, ὅπως μὴ βραδύτερον ἐχείνου δόξῃ νενοηχέναι τὸ συμφέ- 
ρον. τὸ ἑξῆς, μὴ δοκεῖν ὕστεροι ἀκολουϑῆσαι τῇ ἼΡΘΒΙΕ 

ἀθαΐθν ρΥὸ φμοὰ αὐέϊιοὲ αὐ ζα- 
εἰα. Οἵ, Μαι, Ου. ὃ. 496. ὁ. 

“Ιρασϑέν 6455. Ατἱρ. ΟἹ. Ὁ. Ε΄ 
ῬΑ]. [τς Ν ἱ. Βιθρ. ὕ8η). ΟΥ̓. πιᾶυρ, 
δίδβρῃ, Αρύθβοῦ, Ηδβδοκ, Βδὰκ. 
Ψψυ]ρο ϑεαϑέν, φιοά Ε΄. βεύνδῖ, 
884 5. ν. γρ. δρασϑέν. »»Ἑεαϑέν, 
αιιοά βθηπθηὶ ἀχουσϑέν πιαρὶς 
ΟΟΏΡΥΙΘΥΘ ν]ἀθῦμγ, ἃ ΘΟΥΥΘΟΙΟΥΘ 
οὐξανη δῖ, ααΐ δὲ Ἰ]δπὶ Θοποΐη- 
ἩΪταΐθ πὶ αϑθυθραῖ, οἱ τὸ δρα- 
σϑέν ΡΤορΡίου νοῦρᾶ βγδθοθάθηεία 
τὰ πεπραγμένα σομοΟς 6 Υ6 ΠΝ 
Ῥοίογαι," ΠΑ ΆΟΙ,, Π)6 βϑηϊοπιΐα 
νϑύβουτηι 86] ποῖ, Ηΐο δὲ ἀρ ἴου- 
τὶ ΔΟΥΪΘΙ δρασϑῆναι δὰ 11, 

Λόγῳ (455. Αὐρ. ΟἹ. Ο. Ε- 

ῬΑΙ͂. 8, Ἡ, δα, -(6.} ΟΥΟῪς; 
Μοβαι, Αὐ. (πῖβὶ φιοα ἴῃ ῬΑΥΥ. 
ΟΠ ἰγροϊμοῖδε σ᾽ ΞΕ 5ΟΥ. οΟΠγΐ-- 
5ΘΥΝ) ΡΥῸ να], λόγων, φιοά 
ἴᾶπι ΑΡΥΘΘΟΠ. ΘΟΥΥΪΘῚ 1551}. οἷ 
ΤῊ 111 55 ΒΟΥ , 56 ΟΙ 1 ΕΝ 
βιιην Ηδδοῖ,, δὲ ΒΕΚΚΟ «υὶ 11άθηκ 
νὶγρυΐϊαπι ροβὺ ἀκουσϑέν ἀ6]6νθ- 
τιυιηΐ, 

Καλῶς. 6. καλοῖς. 

"Ὲ ““Πεδοκιμασμένου. Η. δεδο- 
κισμένου. 

“Ιοὔλοι --- ἀτόπων. ., ὙΠοπι. 
Μαρ."" [1π ἄτοπον) ὙΥΑ58, ΡαᾺ], 
Τυβιι5 αἰεί ργὸ ἀεί. ΟἿ. 87, 4͵ 
ΑΥ. ἦι τηδΥρ. τῷ ἀεὶ ἀτόπῳ. Νίοχ 
6. εἰωϑόντων. 

6. Μάλιστα μέν. έν οπι. 65. 
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δὲ μὴ, ἀνταγωνιξόμενοι τοῖς τοιαῦτα λέγουσι, μὴ ὕστε- 
ρον ἀκολουϑῆσαι δοκεῖν τῇ γνώμῃ, ὀξέως δέ τι λέγον- 
τος προεπαινέσαι" καὶ προαισϑέσθϑαι τε πρόϑυμοι [εἶναι] 
τὰ λεγόμενα, καὶ προνοῆσαι βραδεῖς τὰ ἐξ αὐτῶν ἀπο- 
βησόμενα: 1. ξητοῦντές τε ἄλλο τι, ὡς εἰπεῖν, ἢ ἐν 

οἷς ξῶμεν, φρονοῦντες δὲ οὐδὲ περὶ τῶν παρόντων ἵκα- 

νώς" 

ϑεαταῖς ἐοικότες καϑημένοις μᾶλλον, 
λευομένοις. 

ἢ περὶ πόλεως βου- 

9, Τῇ γνώμῃ] κατὰ τὴν γνώμην. (λ. 40ὐγ.) --- 5. Ζητοῦντές 
τὲ ἄλλο τι --- -Ἰ καινότερα; φησὶ, ξητοῦντες παρὰ τὰ εἰωϑότα 
καὶ ἐν οἷς πολιτευόμεϑα. --- 7. ᾿Αἀκοῆς ἡδονῇ] ἀκοῆς χάριτι, ,)7λυ- 
κύτητι, κολακείᾳ. (Κασσ.) Καὶ ἄλλως. ῥητορικῶν λόγων καιϑότερα 
καὶ παράδοξα ὑμῖν εἰφηγουμένων. σοφιστὰς δὲ λέγει οὐ τοὺς σοφιξο- 
μένους τὴν ἀλήϑειαν; ἀλλὰ τοὺς ἐν τῇ συνηϑείᾳ λεγομέ νοῦς, τοὺς 
διδασκάλους τῶν ῥητορικῶν προβλημάτων" ϑεατὰς δὲ αὐτοὺς τοὺς 
μαϑητὰς καὶ ἀκροατάς. ὥςπερ γὰρ “ἀκροαταὶ, φησὶ, τῶν σοφιστι- 
κῶν λόγων ἡδονῆς γίγνονται κριταὶ; οὐ πραγμάτων, : τὸν αὐτὸν 
τρύπον καὶ ὑμεῖς τοὺς λόγους σκοπεῖτε, οὐ τὰ πράγματα. 

ΑΥ, ΟἾΤ., πα α 18}. ΒΘΧΟΘΗΤΙ65 
11 μάλιστα μὲν --- εἰ δὲ μή 16ρ1- 
ΤΏ, 

᾿Ανταγωνιξόμενοι. Ἐ. ἀνταγω- 
νιξόμενος 90 ῥγαθοθβᾶ, βουλύμε- 
ψος ἴθήιθσθ, ἔχ ΔΠΉΡΔ 115 5οΥυ]- 
Ῥίαγίβ ἱπ Ὁ, οτίπηι ἀνταγωνιξο- 
μένοις. 

Τοιαῦτα 51η6 αΥἰΐο. (855. Απιρ. 
ΕἸ]. Ραᾳ]. 10, Ναὶ. Ἀδ6ρ. οοὐ, Βδ85. 
Οὐ. Μοβαιι. οἵ πὰ ΡΥ. (4ιι6 ηὶ 
Α΄. τγ416΄ Δρρϑ᾽απὶ Ο81}}} ἴγρο-- 
τπθῖ6) Βοκῖ. ψα]ρο τὼ τοιαῦ- 
τα. Αὐοι!απι. το ]5. ΤΠ] δὶ ἢ 
Ἡδϑοὶς. 14. ἀ6 δῖτι5 τἰϑὶὶ (6. αιὶο 
ὨΘΡ]ρ μου οὐ πλὰ]6 δάθο οχρο- 
51 Μη. Οὐ, 8. 964. 7.) δὰ- 
ποῖ. 88 11, 41, ΟΥ, 1μα. 

᾽Οξέως δέ τι λέγ. προεπ. ,..Ή δες 
ΟἿ δ. ΡΥ ΟΥ̓ 15 “πη σι οοαα, 
ϑίθρῃ., οἵιπὶ 56 αι θη 1} 115. νΟΙΟ 
οοα, ΑἸ4., 4ιιαπλ ΒΟΥ γδη 056 
«ποι ῬΥΌΡΟ [πὸ οοἰοη ρομᾶ- 
ἀπ Ροϑβὲ γνώμῃ] “. ΗΠ. 5. οὃχ 
Ετ, Ῥοτῖ. ,)γϑῖο οδἰζδιῃ (8855, Ου. 

56. οἱ Βα5. ϑθαιου βοπθη ΐδη 
Ῥογί!.“Κ ὈὺΠΚ. Αἱ νἱά. δἀποῖ. 
Ργο προεπαινέσαι οἴ ΚΕ. οομλϊοὶς 
προεπαΐσαι. Νά. 1016, 

Πρόϑυμοι εἶναι. ϑ8ὶ εἶναι δοῦ- 
Τηϑηι δϑὲ, ᾿η ΠΣ ἶντι5 διιῖ, δἷο- 
πὸ ἀκολουϑ. οὲ προέπαιν., 6ΘΧ 
δοκεῖν Ρομάθὶ δὲ ροβὶ προξπαε- 
νέσαι αὐτὰ ΒΘΚΚ, σοπληταᾶ ρομΘἢ- 
ἄμμι, 8}, βίους δοκεῖν, 6χ βου- 
λόμενος νΟ] ἀνταγωνιζόμενοι. γε- 
χα τα βραδεῖς ( εἶναι) δοάοπι 
γϑἔθγθηιιπι ϑϑϑθῖ, {πιὸ ΡΘΓΙΙΠὶ 
ἰάοπθα οὐταν βοπίθηξϊα. ΔΡΠο- 
τοι οταϊοηθη ἤου, δἱ εἶναι, 
ῬΥὸ 410 ἔστε δοπΐθοίς Βοΐβικ., 
ῬΙδηθ ἀθβϑὶτ, πΘΠΊῸ ἸδΡΑν θυ 
Οὗ, δάμοῖ. Μοχ οοὐ, Β88. 6χ 
Θηλθηά. προνοῆσαι δέ. 

7. Ζητοῦντές τε. Μδγβ. ΘΊΘΡΆ. 
ξητ. δέ, εχ οαρ. 856}10]., ἂἴ ν]α6- 
τὰγ, ΟΥ. ξητοῦντες τι νἱάθειτ 
ΡτΆΘΡΘΥθ. ἰάθπὶ τποχ οηι. ὡς. 
Ῥοξὲ ἱχανῶς διΐθηι δῖ Ηδδοκ. 
γα] βῸ χλ816. Ρυιμποῦιιτη οοἸ]οοδ- 
Ῥδίαγ, 

ὅδ 

ἁπλῶς τε, ἀκοῆς ἡδονῇ ἡσσώμενοι, καὶ σοφιστῶν 190. 
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(Τὴν Μυτιληναίων ἀδικίαν μεγαλύνει; οὺς τιμωμένους ὑπὸ 4ϑη- 

ναίων ϑρασύτητι καὶ ὕβρει πάντας, καὶ οὐ τοὺς ὀλίγους μόνον, 

ἐπαναστῆναι καὶ δεινῶς κολαστέους εἶναι διϊσχυρίξεται, ὅπως 

μὴ ᾿4ϑηναῖοι κινδυνεύωσιν.) 

λθ΄. ο,(,͵ἦἝἯΩ'ν ἐγὼ πειρώμενος ἀποτρέπειν ὑμᾶς, ἀπο- 
, ’, , Ἁ , ἐ ᾽ ΄ 

φαίνω Μυτιληναίους μάλιστα δὴ μίαν πολιν ἠδικηκότας 

ὑμᾶς. 2. ἐγὼ γὰρ, οἵτινες μὲν μὴ δυνατοὶ φέρειν τὴν 
ὑμετέραν ἀρχὴν, ἢ οἵτινες ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀναγκα- 
σϑέντες ἀπέστησαν, ξυγγνώμην ἔχω" νῆσον δὲ οἵτινες 
ἔχοντες μετὰ τειχῶν, χαὶ κατὰ ϑάλασσαν μόνον φοβού- 
μένοι τοὺς ἡμετέρους πολεμίους, (ἔν ᾧ καὶ αὐτοὶ τριή- 
φῶν παρασκευῇ οὐκ ἄφρφακτοι ἦσαν πρὸς αὐτοὺς) αὐ- 
τόνομοί τε οἰκοῦντες, καὶ τιμώμενοι ἐς τὰ πρῶτα ὑπὸ 
ἡμῶν, τοιαῦτα εἰργάσαντο, τί ἄλλο οὗτοι ἢ ἐπεβούλευ- 
σάν τε, καὶ ἐπανέστησαν μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν, (ἀπό- 

λ΄. 1. Ὧν ἐγὼ πειρώμενος] ὧν ἐπιτηδευμάτων, ὧν εἶπεν ἄρτι, 
ὅτι οὐδὲν ἄλλο ἢ ἀδολέσχαι εἰσίν. --- ᾿ἀποτρέπειν] ἀπείργειν. (λ. 
«Α4ὐγ.) -- ᾿ἡποφαίνω -- --Ἰ λέγω, φησὶν, ὅτι ἡ μία πόλις; οἱ Μι- 
τυληναῖοι; σφόδρα ἠδίκησαν ὑμᾶς, τοὺς ᾿“ϑηναίους. καὶ τὴν αἷ- 
τίαν ἐπάγει εὐϑύς. --- 7. Τοὺς ἡμετέρους πολεμίους] ἤγουν τοὺς 
«Τακεδαιμονίους. (λ. 40ὑγ. ) τς 11. “ἀπόστασις μέν 115. ἀπόστασίς 
ἐστιν, ὅ ὅταν. τινὲς καλῶς πάσχοντες ἀποστῶσιν" ἐπανάστασις δὲ, ὅταν 
τινὲς τιμώμενοι καὶ μηδὲν ἀδικούμενοι στασιάσωσι καὶ ἐχϑρεύσωσι 
τοῖς μηδὲν ἀδικήσασιν. δὴν ἐπανάστασις ἡ φανερὼ ἐναντίωσιξ, 
ἀπόστασις δὲ ἡ τῶν σπονδῶν ἄνευ πολέμου διάλυσις, αἰτίαν ἔχουσα 
εὔλογον. (Βασ.)] 

ΠΑ». ΧΧΧΙΧ, ᾿ποφαίνω - 
ὑμᾶς ο"» τερϑιίιπι ὑμᾶς οὐ. [).» 
564 4]. τη8η. 51ΡΡ].., 4τι886 ἡμᾶς 
ἀδαάϊξ οἵ Ψὶπα. Ατ. Οχ. 

ΓΑ Οἴτινες. ΟτΥ. Ὁ. εἴ τινες, 

τοαυϊγθηϊίαπι ρυαθοουΐβ. Αὲ νἱά, 
δαηοῖ. δὰ ἵν, 96. εὐ Ἰηΐθσθᾶ 
ΟΘΟοΘ:11. δὰ ΤΠ θοᾶοΚ, Ρ᾿. 994. 

“πό. Ε. Ἐ. ὑφ᾽. Ὁ. 1. ἀφ. Ἑ,ς 
ψίμα, ΑΥὐ. ΟἾγχ. δ. ἀπό, Ἐ,. 

4ιοα 51 Ρρϑι10 ροδὲ ψυοσχαθ οχ- 
ΔΙ θοΥθηΐ, πο πιδὶτιπὶ θϑϑοῖ; σᾶ 
Ἰδὲ βο]τιρ Τὸ, ἴῃ τπδυρ, 8], πϑη. 
εἶ παρθεῖ, 

“Ὑπό. ΟΥ. νῦν ὑπό. 

-Τειχῶν, Ψαϊ, Ἡ. Βερ. (6.) 
τῶν τειχῶν. 

Τριήρων Τὶ. Ναὶ, ΒΕΚΚ,, οοπ- 
γα Υϑοθρίδυαπη αυϊάθηι στδπι- 
Τδι]οατιιηι τριηρῶν, ᾳιοα ἢϊς 
νπ]6Ὸ (εὲ δριια Ηδδοκ.) Ἰθσίταν, 

Οοἰπὶ ὕ᾽ 8. ν, 8], πιδῃ, Νίοβαι, 
ὑπέρ. 

Ἡμῶν. Ὠ. 1. πι. ὑμῶν. 

Τί ἄλλο --- ἀπέστησαν οπι. 
Ὦδῃ. 

Οὗτοι. Ἐ.. οἱ (μοο 5. ν. 81. πα.) 
τοιοῦτοι. 

Ἐπανέστησαν --- ἀνέστησαν. 
Βουρίοσθβ πιο χοϑρί οἰθηΐθβ Υ]α, 
ἴῃ δαποί. 
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ὅτασις μὲν γε τῶν βίαιόν τι πασχύντων ἐστίν,) ἐξήτη- 
σάν τε μετὰ τῶν πολεμιωτάτων ἡμᾶς στάντες διαφϑεῖ- 
ραι; καίτοι δεινότερόν ἐδστιν ἢ εἰ καϑ'΄ αὑτοὺς δύναμιν 
χτώμενοι ἀντεπολέμησαν. 8. παράδειγμα δὲ αὐτοῖς οὔτε 
αἷ τῶν πέλας ξυμφοραὶ ἐγένοντο, ὅσοι ἀποστάντες ἤδη ὅ 
ἡμῶν ἐχειρώϑησαν, οὔτε ἡ. παροῦσα εὐδαιμονία παρέ- 
ὅχεν ὄκνον μὴ ἐλθεῖν ἐς τὰ δεινά" γενόμενοι δὲ πρὸς 
τὸ μέλλον ϑρασεῖς, καὶ ἐλπίσαντες μαχρύτερα μὲν τῆς 
δυνάμεως, ἐλάσσω δὲ τῆς βουλήσεως, πόλεμον ἤραντο, 
ἰσχὺν ἀξιώσαντες τοῦ δικαίου προϑεῖναι" ἐν ᾧ γὰρ φή- 
ὅϑησαν περιέσεσθαι, ἐπέϑεντο ἡμῖν οὐκ ἀδικούμενοι. 4. 

Ἴ ᾿Εξήτησάν τε μετὰ τῶν πολεμιωτάτων ἡμᾶς στάντες διαφϑεῖς- 
ραι ἤτοι συνεμάχησαν τοῖς πολεμίοις ἡμῶν. (2. Κασα. 4υγ.}) --- 
ΒᾺ Καίτοι δεινότερόν ἐστιν -- --Ἰ εἰ εἵνεκα, φησὶν, ἰδίας ᾿δυνιί- 
μεὼς καὶ κέρδους ἀντεπολέμησαν ἡμῖν, οὐκ ἣν δεινὸν τοσοῦτον" 
νῦν δὲ ἄνευ ἐλπίδων τινῶν. ἐξ οἰκείας κακονοίας ὁρμώμενοι" ὅπερ 

δεινότερον. --- 5. ᾿ἡποστάντες ἤδη ἡμῶν) “ἰγινήτας λέγει, καὶ Πο- 
τιδαιάτας, καὶ Ναξίους, καὶ τοὺς. ἄλλους “δεδουλωμένους. --ὀἨ 6. Ἡ 
παροῦσα] αὐτοῖς δηλονότι. (λ. Κασσ. 4ὖγ.) --- 7. Ἐς τὰ δεινά] 
εἰς τὴν ἀπόστασιν. -- 8. Καὶ ἐλπίσαντες -- -Ἰ ἤλπισαν, φησὶν, 
ἀποστῆναι ἡμῶν, ὅπερ μεῖξον μέν ἐστι τῆς δυνάμεως αὐτῶν, κι ἐδ ες 
τον δὲ τῆς βουλήσεως αὐτῶν. ἐβούλοντο γὰρ οὐ μόνον ἀποστῆναι 
ἡμῶν, ἀλλὰ δὴ καὶ καϑελεῖν τὴν δύναμιν τῆς πόλεως, διὰ τὸ λοι- 
πὸν ἀδεῶς ξῇν. -τ- 10. ᾿Ισχὺν ἀξιώσαντες - προϑ.] προτιμῆσαι, 
φησὶν, ἀξιώσαντες τὴν δύναμιν τοῦ δικαίου. δίκαιον δὲ λέγει τὸ 
ἐμμεῖναι. τῇ ἀρχῇ καὶ μὴ ἀποστῆναι. --- Ἔν ᾧ γὰρ φήϑησαν ΚΣ, 
ἀντὶ τοῦ, πρὸς καιρόν τινα δυνηθέντες, κατεφρόνησαν καὶ τῆς ἀρ-. 
χῆς τῆς ἡμετέρας καὶ τῆς παρ᾽ ἡμῶν τιμῆς. [δ Οὐκ ἀρετᾷ γὰρ 
κακὰ ἔργα" “Ὅμηρος. (δὲ )} 

Τηὲν γε. Ο. Ἐ. μέντοι, χιοᾶ 8. Οὔτε. Ὅτ. οὐδέ. 
ΟἹ. ἴὰχ πιᾶυρ. παβρϑῖ, συ. οπῖ. γέ, 
ϑ66α Π1}}] Π16 Η5 ραυ λοι] 5 ἀρ τι5. 
Ἱα. αἀ Χοη, ΟΥτορ. 11; 1. 16. εὲ 
πὰ, ἴῃ μέν. 

᾿Ἐζήτησαν-διαφϑεῖραι.,, ΤΉ ΟΠ. 
ΜΜαρ. ἴῃ βούλομαι.“ ΥΥΑ58. 

Στάντες 46. οΞαι. Αἱ νἱά, 
Ὠυϊ. δὰ ὙΠ], 57. 

Εὶ ὉΠΊ. Ὦδη. Ποΐπάθ Ἀρρ. 
(6.}) ἑαυτούς μΒαρεῖ. Ῥοξβὲ ἀν- 
τεπολέμησαν δυῖΐῖθην ρΡ]Θπδπι ἴπ- 
ἰεγριυποιϊὶοηοηι ΡγῸ αἰπιτοϊα γ6- 
οἷα Ροβιθγιηΐ Ηδδοκ. εἰ ΒΕΈΚΚ. 

Ἤδη. 6. Ἐ. δή. ῬΑ]. δι’, Πεἰμ- 
ἂς Ε. ἐχηρώτησαν. 

"Μή. Ἑ. τοῦ μή, Ἰῖσοι ποπ ἴπο- 
Ῥὶβ (βἰοσιῖ ἡ ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυ- 
χάξειν 11, 49.} ἴαπιθὴ ργδϑίθσ, 
ἀ ΕΣ 9. ΤΕ γλλ Ια, δαποῖ, δὰ 1, 
16. εὐ Μαῖ, ΟΥ. ὃ. 541. 

ἹΜακρότερα. Μοκχα. μαχρότε- 
ρον. 

«Πόλεμον. ΜοΞαι. τὸν πόλ. 

Προϑεῖναι. Ἀδθ6. (6.) προϑῆ- 
ναι. Οἵ. προςϑεῖναι.. 

-“παν 
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εἴωϑε δὲ, τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα καὶ δι᾽ ἐλαχίστου 
ἀπροςδόκητος εὐπραξία ἔλθῃ, ἐξ ὕβριν τρέπειν. τὰ δὲ 
πολλὰ, κατὰ λόγον τοῖς ἀνϑρώποις εὐτυχοῦντα, ἀσφα- 

λέστερα ἢ παρὰ δόξαν: καὶ χκακοπραγίαν, ὡς εἰπεῖν, 
“ῥᾷον ἀπωϑοῦνται, ἢ εὐδαιμονίαν διασώξονται. ὅ. χρῆν 

, δὲ “Μυτιληναίους καὶ πάλαι μηδὲν διαφέροντας τῶν ἄλ- 
λων ὑφ᾽ ἡμῶν τετιμῆσϑαι, καὶ οὐκ ἂν ἐς τόδε ἐξύβρι- 
αν (πέφυκε γὰρ καὶ ἄλλως ἄνθρωπος τὸ μὲν ϑερα- 

1. Εἴωϑε δὲ --}Ἐ εἴωϑε δὲ πρὸς ὕβριν τρέπειν ἡ εὐπραξία τῶν 
πόλεων ἐχείνας, αἷς ἂν αὐτὴ ἐξαίφνης ἐγγένηται καὶ ἀπροςδόκη- 
τος. -- Ἐπ Εἴωϑε δὲ] πέφυκε γάρ. καὶ ἡ παρ᾽ ἀξίαν τιμὴ ἀφορμὴ 
τοῦ κακῶς φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις γίνεται. (Βασ.) -- 2. Τρέπειν 
τρέπεσϑαι. (1. Χασσ. Αγ. ) -- Τὰ δὲ πολλά] ὡς ἐπιτοπολύ. (λ. 
40γ. )- 7. Ὑφ᾽ ἡμῶν “πετιμῆσϑαι] μηδὲν τετιμῆσϑαι ὑφ᾽ ἡμῶν" 
ἀπὸ κοινοῦ γὰρ, τὸ μηδέν. ἢ μᾶλλον. τὸ λεγόμενον οὕτως" ἔδει τοὺς 

ἡηιτυληναίους οὕτω τετιμῆσϑαι ὑφ᾽ ἡμῶν, ὡς οὐδὲν διαφέροντας 
τῶν ἄλλων. τουτέστιν ἔδει αὐτοὺς δούλους εἶναι. - ὃ. Τὸ μὲν 
ϑεραπεῦον ] τὸ κολακεῦον. (1. 40γ.) 

4, Εἴωϑε δέ. Δα ργοχίπια σοτα- 
ῬΊαΣο5. νϑίθυιμι σθϑρίοογθ ἀοοο- 
ΠῚ δἀποῖ, Ῥοβὶ δέ διιΐθπὶ δα ρεῖ- 
ϑρ ουϊδαίοπι δαϊαναπάδιι νἱγρα-- 
18 ΟΟἸ]ΟΟαν 1118. 

Μάλιστα καί. Καί οτι. ΟΥ. (8 
ῬΥ. πᾶ.) Ὡδηὶ ἀδὶπῆα δα βου.) 
Ἐ,. Αὐ, ΟΠγ, Π 8η., 568 ἀρῃοβοῖῦ 
ΟἸοπι, ΑἸοχ. ΥΙ. δίγομι. 9. 
᾿Ελαχίστου. Ὁ. ἐλάχιστον. 
,Εὐπραξία. ΑἸ πὶ. ΑἸοχ. εὐπρα- 

γία. ΝΙὰ. δαἀποί. 
Ἔλϑῃ. Ἐ. ἔλϑοι. 
Τρέπειν. Τη τρέπεσϑαι τατιῖα-- 

νἱλ ΟἹεπι. ΑἸοχ. Αἱ νἱά. 1, 1. 
Ῥ. 182. 

Παρά. Μὶηά. περί. Ῥγαθοθάθῃβ 
ἢ δριιὰ ΟἸδηι. τηα]6 θχοϊ αἰδ. 

Καὶ κακοπρ. --- διασώξονται 
Ὁ Πότ. Μαρ. [οὲ ῬΊιαν.] ἴῃ δια- 
σώξομαι οἱ ΠΩ πη οἴδασι οἐΐαηι 
1} εὖ λέγει.“ ὙΥΑΘ58. ῬΑ]. δια- 
σῴζονται. Οὗ, ἀθ Ατὶ, οχἱξ, Ὁ. 
150. Μοβαι. ἀποϑοῦνται. 

5. Χρῆν 1). 1. ΑΥ, ἐχρῆν ν» 5ἴ6- 
αλ ἴαπι 1, 59, ποπμλ}]05 ΠΡτὰ- 
Υἷοβ ἱπ χρῆν Βιαθβῖββθ νἱαϊηλι5, 
ποὺ αᾳυϊάχιδηι ἴῃ ἢδα χα να]οῖ 

Ζἠμογα. 11. .ἢὉν 12. 

Ὠΐϊο (855. Πι866 ΧΧΧΥΠΙ, 89. 
ῬΕΥ “Μὴ οὖν ἀπὸ πρώτης ἐχρῆν 
μηδὲν διαφερόντως ἡμῶς τῶν ἄλ- 
λῶν ηὐξῆσϑαι Ἰπιϊϊαΐιι5. Ατιρ΄. ἘΝ. 
1, Ναὶ. Οτ. ΨΙμα, Βασ. ΑἹ]ά. 
ΕἸοΥ. Β85, 1816 χρή, 4ποα οἰἴα πὶ 
1η (455. {1556 νἱἀθίμσ,, 1 4πὸ 
ΟΧΙΧ 15 ΨΥ ΘΥϑι15 ἃ {1615 ΘΧΘβι18 
65}. 

“Ζιαφέροντας. ῬΑ]. (ἰε5ἰ6 ΒΕΚΕ., 
8 ΠΊ Ποβίθυ οο]]δΐου ἰδοαῖ,) ΠΊ- 
Ατ᾿ (πὰ σιο διαφέροντας εχ οοΥ- 
γϑοῖ) ΟἿγ. Πδηῃ. Βϑυύ, ιπᾶῦρ. 
8160}. Το 455. διαφερόντως. 
Ψαυϊραίμπην οοπέτα Κὶἰβίθη), 8]105- 
4τ| τϑοῖθ τππθίασ Ο061]], δα Ὠϊοη. 
ἨΔ]. ΣΦΕ. 
Ἡμῶν. Βαγ. πιᾶγρ. δέβρῃ, ὑ- 

μῶν. 
Πέφυκε --- ϑαυμάξειν. Ηδθο, 

46 Ὠῖοη. Ηδ]. 1τπη]ϊϑί 6556 
δαἀποίατϊτίο ἀοοοθῖϊξ, οἵπι δα, γὶπά, 
Ῥαποιῖβ ροβὲ ἐξυβρ. εἰ ϑαὺυμ. ἱπ 
014 πιιία 5 ἴπ Ρδυθηιμθϑίπι 
τεαορίπιις. ΝΜΙῸΧ δαΐθμι 8η16 καὶ 
μή», ἀπάρ πονὰ αἰϊεριιαιϊοη 5 
Ῥᾶγβ ἱποὶρίξ, ρύὸ νίγριϊα ρπ- 
οὕπιηι οΟ]]ο αν 15. 

9 



9741 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Γ. 

πεῦον ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖκον ϑαυμάξειν") κο- 
λασϑήτωσοαν δὲ καὶ νῦν ἀξίως τῆς ἀδικίας. 6. καὶ μὴ 
τοῖς μὲν ὀλίγοις ἡ αἰτία προςτεϑῇ, τὸν δὲ δῆμον ἀπο- 
λύσητε.. πάντες γὰρ ἡμῖν γε ὁμοίως ἐπέϑεντο" οἷς γ᾽ 
ἐξῆν, ὡς ἡμᾶς τραπομένοις, νῦν πάλιν ἐν τῇ πόλει εἷ- 
ναι ἀλλὰ τὸν μετὰ τῶν ὀλίγων κίνδυνον ἡγησάμενοι 
βεβαιότερον, ξυναπέστησαν. 7. τῶν τε ξυμμάχων σκέ- 
ψασῦε εἰ τοῖς τε ἀναγκασϑεῖσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ 

τοῖς ἑκοῦσιν ἀποστᾶσι τὰς αὐτὰς ξημίας ὁ προςϑήσετε “ἵἴ΄, 
τίνα οἴεσϑε ὅντινα οὐ βραχείᾳ προφάσει ἀποστήσεσϑαι, 

ὅτ᾽ ᾿ἂν ἢ κατορϑώσαντι ἐλευϑέρωσις ἢ), ἢ σφαλέντι μηδὲν 
παϑεῖν ἀνήκεστον; 8. ἡμῖν δὲ πρὸς ἑκάστην πόλιν ἀπο- 
κεχινδυνεύσεται τά τε χρήματα καὶ αἵ ψυχαί. καὶ τυχόν- 

ἍΝ Ὑπερφρονεῖν] ἀγνωμονεῖν. (40γ.)͵ -- 4 Οἷς γ᾽ ἐξῆν] 
τοῖς δημόταις καὶ πολλοῖς. - 7. Τῶν τε ξυμμάχων σχέψασϑε." -]} 
σκέψασϑε δὲ, εἰ τοῖς ἀποστᾶσι τῶν ξυμμάχων ἑκουσίως καὶ τοῖς 
ἀναγκασϑεῖσι τὰς ὁμοίας τιμωρίας προφϑήσετε;, καὶ μὴ μείξονας 
τοῖς ἑκουσίως ἀποστᾶσι, τίνα λοιπὸν οὐ νομίξετε εὐγερῶς τῶν 
συμμάχων ἀφίστασϑαι, ὅταν μέλλωσιν ἢ͵ κατορϑώσαντες τελείως 
τὴν ἀπόστασιν ἐλεύϑεροι εἶναι, ἢ ἀποτυχόντες τῆς βουλήσεως συγ- 
γνώμης ἀξιωϑήσεσϑαι. - ὃ. Τοῖς τε ἀναγκασϑεῖσι) τοῖς ἀκουσίως 
ἀποστᾶσιν. (λ. Α4ὐγ) --- 11. Κατορϑώσαντι] τὴν ἀπόστασιν δηλονό- 
τι. (λ. Κασσ.) -- 13. Πόλιν συμμαχίδα. --- Ἂ ᾿ἡποκεκινδυνεύσε- 
ται] εἰς κίνδυνον ἔρχεται καὶ ζημίαν. (Κασσ. 40γ.) 

6. ᾿Ηκῖν.. Ολ6ρ., ΟΣ 8: Ῥαῖ. ΤΙ: Τὸν μετά. Τὸν οτι. ΑΥ̓͂. 
διε. Ἄχ τ δη. Βᾶγ. ΑἸά, 
ΕἸοτ. Β85. ϑίβρῃ. 1. ὑμῖν, αιοα 
ὯΘΟ ῬΘΥΓ 58 Π66 ΡῬΥΟρΡΊοΥ 5661. ἣἡ- 

μᾶς, ΡΥῸ 4τιο 5018 δ16}}!. 1. ὑμᾶς, 
ῬΙδοϑί, Ἡμ. ἐπθειν 411, Ῥυοχὶ- 
χαπῖ γέ Πα αἸ5Ρ] σοι, 

Τραπομένοις (0455. Ατιρ. (48 1- 
4υδη ἦι που τρὲπ. Εἰ1:,) Ὁ. ΑΥ. 
ΟἾγ, πιᾶυρ. 5ΈΘΡΙ., αιιοά δουῖϑιῖ 
ῬΑΥΙΣοΙρίτιηλ σον ΘΗ θυ Ἶι15. 6558 
αιδπι να]. (Ηᾳ8οκ. ΒΟΚΚ.) τρε- 
πομένοις ἈιΘΙ 5]κῖιι5. 1η 6116 χῖῖ, (οὲ 
αὐ γιος 86 σοχιυογεϊϑοχι. ) 1), 
τραπομένους, πὸ ἰὰ «ᾳιιϊάοδῃι νἱ- 
ἐϊοθθ, ῬῬυβδοίθυθα ἰὰπι δηΐθ οἷς 
ῬΥΟ σοτηπηδίθ 4ιϊ8πι Ροϑβὲ εἶναι 
ΡΓΤῸ Ριποῖο Θο]οι ΡΟϑιι1Π1}15, 410 
ὨλΕ]1ιι5 μδδς ομληΐᾶ δὰ δῆμον γ6- 
ἔδυ πίογ, 

Ῥοδίας, 

7. Τοῖς. τε. Ο. τοῖς γε. 
Ὑπὸ τῶν Οκ55. ΟἹ]. στ. Ὁ. 

Μοβαιι. Αὐ. Ογ. δι. Κιβίθπι.: 
Ηδδοκ, ΒΕΚΚ. Τὰ Αὔρ. ογᾶβιπι 
δὲ αἰψαϊα, ΨΏΡο πιαὶς ὑπό τῷ 
τῶν. 

Τὰς αὐτάς. ΕΑ. Ἐ. Β. Βαγ. το- 
σαύτας. ΑἸ]ά4. ργο οοάεπι ἴγρο- 
{πθέδγιιπι θύτοτ τοταύτας. ΜΟΧ 
ῬΥῇὸ προςϑήσετε ΡοΐϊιΞ προϑή- 
σετε Ἰεροπάμππι. ΟἿ. δάἀποῖ. δᾶ 
44, 8. 

᾿ἀνήκεστον. ,ῬοΞὲ μᾶπο νο- 
οοπὶ Ὡοίᾶ ᾿π ΘΥΥΟ σα 1 Ο"5 δϑβὲ ἴπὶ 
ψαβο. οἱ Β85., αιιᾶηι οἵ οὐδιϊο 

δὲ Ἰηϊθυργοίθα δχρυθε- 
δογαηῖ, ἦ ὈΌΚ. Τὰ ἰσῖταν ΟΟΊΗ]. 
Ῥτο οοΐο ἱπιθυραηχίς. 

8, Ἡμῖν. 1). τὰ. ὑμῖν. 

10 
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τες μὲν, πόλιν ἐφϑαρμένην παραλαβόντες, τῆς ἔπειτα 

προρόδου, δι᾿ ἣν ἰσχύομεν, τὸ λοιπὸν στερήδσεσϑε᾽ ὅφα- 
λέντες δὲ, πολεμίους πρὸς τοῖς ὑπάρχουσιν ἕξομεν, καὶ 
ὃν χρόνον τοῖς νῦν καϑεστηχοσι δεῖ ἐχϑροῖς ἀνϑίστα- 

δ σϑαι, τοῖς οἰκείοις ξυμμάχοις πολεμήσομεν. “ 

(Μήτε οἴκτῳ μήτε ἡδονῇ λόγων μήτε ἐπιεικείᾳ δεῖν ἐνδοῦναι. 
ἔπειτα διὰ κεφαλαίων ἀπόδειξις, ὅτι δίκαιά τε καὶ ξύμφορα 
Κλέων παραινεῖ.) 

μ΄. .. Οὔκουν δεῖ " προρϑεῖναι Ἐ ἐλπίδα οὔτ λόγῳ 
πιστὴν οὔτε χρήμασιν ὠνητὴν, ὡς ξυγγνώμην ἁμαρτεῖν 
ἀνθρωπίνως λήψονται. ἄκοντες μὲν γὰρ οὐκ ἔβλαψαν, 

εἰδότες δὲ ἐπεβούλευσαν" ξύυγγνῶμον δ᾽ ἐστὶ τὸ ἀκού- 
Ὁ ὅιον. 2. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ τότε πρῶτον καὶ νῦν διαμά- 

1. Τῆς ἔπειτα προςόδου] τοῦ μετὰ ταῦτα κέρδους. (λ. Κασσ. 
4ὐγ.} - ὃ. Πρὸς τοῖς ὑπάρχου δι] ἡμῖν πολεμίοις δηλονότι. (λ. 
4ὑγ. ) - 4. Τοῖς νῦν καϑεστηπόσι] τοῖς Πελοποννησίοις. 

. 6. Οὔκουν δεῖ προςϑεῖναι ἐλπίδα] δοῦναι ἐλπίδα τοῖς συμ- 
μάγοις. (1. 40γ.) ὃ νοῦς οὕτως" οὐκ ἔστιν. ἐλπὶς ὡς συγγνώμην 
λήψονται; πταίσαντες ἀνθρωπίνως. οὐ γὰρ ἀκούσιον τὸ ἁμάρτημα 
αὐτῶν, ἡ δὲ συγγνώμη τῶν. ἀκουσίων. - 7. ᾿βνητήν] ἔστι γάρ τις 
καὶ χρήμασιν ὠνητὴ τοῖς ἁμαρτάνουσι συγγνώμη. Ὅμηρος" Καὶ 
μέν τίς τε κασιγνήτοιο φίλοιο Ποινὴν ; ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τε- 
νηῶτος᾽" Καί ρ᾽ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὑτοῦ, πόλλ᾽ ἀποτίσας. - 
-: ᾿ξύγγνωμον) συγγνώμης ἄξιον. (1. Αὖγ.) --- 10. Καὶ τότε πρῶ- 
τον] διεμαχεσάμην δηλονότι. (λ. 40γ.} 

᾿Εφϑαρμένην. Μοκαα, διεφῳϑ'., 
ααοα 1111 ρ8551πὶ 5] )ϑ τα αηῦ 11- 
ὈΧΔΥ], τῚΙ, 91. 

 Πολεμίους. Η, πολεμίως. 5ε8 

ους 8. ν, εδα, τϑηι. ΟΥ̓. πολεμί- 
ους Ἐδν; ὑπάρχ. “οἸ]οοαὶ, Μοχ 
ἘΝ ἕξομεν ρΡΥο νιιΐρ. ριιποῖο 

διδοῖς, ΘΕ ΒΕΚΕ. σΟ] ΟΠ; Π05 σοπι- 
τᾶ ΘΧἸΝ 1 1115, 

ΟΑΡ». ΧΙ, Προςϑεῖναι. (855. 
Ῥαᾳ]. ΒΕΚΚ, προϑεῖναι, 4118 μγο- 
ῬΡοπόγδ, ἴογίαββα τϑοΐθ, Νοβίσγιπι 
ναΐθὲ αὐἀλιηροτο, αἀάοτο. ἸΝΙοβαιι. 
προςϑῆναι. 

᾿Ανϑρωπίνως Οτ55. Ατιρ. ΟἹ. 

" 

ῬΕΙ͂ ΤΡ 5,  Ἑρρσ; τ Ὁ. 
ΨΙη, τη. ΑΥὐ. ΟἾγσ. 1) 4. ὅςΠο]. 
ΒΕΚΙΚ., φαΐθιι5 γθριρηδΥθ πο] ϊ-- 
1118; ἀιυδη αιιαπι ναΐσ, (οἱ Ηδδ0Κ.) 
ἀνϑρωπείως τηϑοὶς δὲ ἔογίδαβεθ 
5010 ΠῚ ὍΠΟΥ ἀἰ ἀδυπὶ 6556 ἴῃ δα- 
μοι, δα 1, 292. ν] ΔΘ Ὀ]πλι8. 

᾿ξύυγγνωμον -- ἀκούσιον... ἡΤΠοπι. 
ΜΜ185. [6ὲ ῬΙιαν. } ἱπ εὔγνωμον." 
ἵνΑϑ88. αὶ]. ξυγγνῶμον. ϑεὰ 
ὙΠοΙ,. ἘΕὔγνωμον μὴ λέγε; ὡς 
εὔδαιμον, ἀλλ εὐγνῶμον, ἄγνω- 
μον δὲ καὶ σύγγνωμον. Ὁ). συγ- 
γνωστόν, ΕΧ Ἰπὶθυρτ. 

9. Πρῶτον. Ὁ. πρέπον. 
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4. 341 
᾿ " “ ςο» ᾿ , ι 

χομαν μὴ μεταγνῶναι ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ 
τοῖς ἀξυμφορωτάτοις τῇ ἀρχῇ» οἴχτῳ, καὶ ἡδονῇ λύγων, 
καὶ ἐπιεικείᾳ, ἁμαρτάνειν. ὃ. ἔλεός τε γὰρ πρὸς τοὺς 

ΤἊΝ ΚΟΥ, Πα “ὁμοίους δίκαιος ἀντιδίδοσθϑαι, καὶ μὴ πρὸς τοὺς οὔτ᾽ 199. 

γῶτ- ἀντοιχτιοῦντας, ἐξ ἀνάγκης τε καϑεστῶτας ἀεὶ πολεμίους" ὅ 

οἵ τε τέρποντεβ λόγῳ ῥηήτοφες ἕξουσι καὶ ἐν ἄλλοις ἐλάσ- 

ν; ας Χρρή '“σοσιν ἀγῶνα, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡ μὲν πόλις, βραχέα ἡσϑεῖσα, 

" ΖΝ “δε ἐπ μεγάλα ξημιώσεται, αὐτοὶ δὲ ἐκ τοῦ εὖ εἰπεῖν τὸ παϑεῖν 

(α,ζι: 92. εὺ ἀντιλήψονται" Ῥ χαὺ ἡ ἐπιείκεια πρὸς τοὺς μέλλοντας 

ογϑκυ- φἥκ" ἐπιτηδείους καὶ τὸ λοιπὸν ἔσεσϑαι μᾶλλον δίδοται ἢ πρὸς 10 

ΖΖ ΤΟΙΣ ΓΖ 

2:1» δυτσοση- λειπομένους. ᾿ 
,έ ἘΠ; “σ ῥιΆ.2 

τοὺς ὁμοίους 

“ἐμοὶ, 

ἜΧΩΝ 
ἜΒΗ Δ: οὔ λμ.. 1, ΤΠὴ ἐΕΣατο ΘΝ μὴ μεταμελείᾳ ϑεῖναι. (1λ. Κασσ. 4ὑγ. ) - 

“- φν 

ἐξ 32. ̓ ξ“: 

τὸ καὶ οὐδὲν ἧσσον πολεμίους ὑπο- 
4. ἕν δὲ ξυνελὼῶν λέγω, πειϑόμενοι μὲν 

τὰ τε δίκαια ἐς Μυτιληναίους καὶ τὰ ξύμφορα 

4. Τὰ προδεδογμένα]) τὰ προχεκυρωμένα. (2. Κασσασ. 4ὐγ. ) --- 8. Ἐπι- 
εικείᾳ ἢ συγγνώμῃ. (1. 40γ.) - ὦ. Βραχέα) οὐδ᾽ ὅλως. (1. 40γ.) 

. Τὸ εὖ παϑεῖν) τὸ ,χρηματίσασϑαι ὑπὸ τῶν Δηιτυληναίων, 
"“ν δηα ἦα γ“ἾἼ τὸ ̓εὐεργετηϑῆναι. (Δ: 40γ.}} --- 11. “Τοὺς ὁμοίους] τοὺς ἐν τῇ 

αὐτῇ διωϑέσει ὄντας; [οἷοί περ ἤσαν πρότερον, ἢ καλούς. (Βασ.))} 
(λ. 4ὑγ.) -- 18. Τὰ ξύμφορα) ἡμῖν δηλονότι. ΤΣ ͵ Υ [7 

“γμᾶς. ΟΥ. ἡμᾶς. 
τὰ προδεδογμένα. 

πρὸς τὰ δεδογμένα. 

Τρίσι τοῖς ἀξυμφορωτάτοις. 
Οτ. τοῖς τρισὶ ἀξυμφοροτ. Αἱ 
1, 192. τριῶν τῶν μεγίστων ξυμ- 
φορῶν. 

Καὶ ἡδονῇ. 
ΘΑ. 

ΜΜοΚαα. 

Καί ἃς. Η. Β65. 

8. Οὔτ. τ. μή. 
Καϑεστῶτας ἀεί. Ο. Ἐν, ἀεὶ κα- 

ἥἅγδεστ. ῬΑ]. Ηἴο φιοαιιθ δυααμι αἰξέ 
πϑβδ ὍΣ ὙΠ Πν ε ΘΠ 4..  ΠΕσΒὲ 
πολεμ. δυιϊθπὶ δὲ ρμοβὲ ἀντιλήψ. 
ῬΥΟ Ῥ θη15 ᾿π  υ ρα οὐ οηθιι αἀἱ- 
ταὶ ϊα5 γθοῖθ δαἀπιβθχιιμὶ ΗδδοΚ. 
εἰ ΒΕΚΚ. 

᾿Ἔλάσσοσιν. ΜοΞαι. ἐλάσσου-- 
σιν. 

Ζημιώσεται. Ἀερ. (6.) Ὁ. 
ίοξαα. Ασ. ΟἿγ, θη. ξημιωϑή- 

σεται, δχ ἰπίουρυ. ΟἿ, 1, 1. ρ. 
192. 

Εἰπεῖν. Ὦ. ΟἸγ. ποιεῖν, πὶ 41-- 
1ουπις ἐδηθη πδΥΡ'. εἰπεῖν. 

Παϑεῖν εὖ. Αριὰ ϑ8ι6ρ}.. οἱ 
ἴῃ οΔρΡ. ὅ0}0]. εὖ παϑεῖν. Νοτ 
βσαη 6Χχ (855. ΟἹ]. Βορ, οοάὰ, 
Βᾶ5. Οὐ, Αυ. ΟἸιυ. 1)8η., αιιϊ- 
Ῥιι5. Ρ]θυΐαιιθ. Ομλη 68 φυὐγασανῖ 
νυ] ἀθμᾺΥ . ΡΥΪΠλῖι5 σΘοθρῖς 1). 

ἯΙ ἐπιείκεια. Ἢ ονα. Ἐ. Μοχ 
οοτημηᾶ Ῥοϑβὲ ἔσεσϑαι οπὶ ΒΟΘΚΚ. 
αθ᾽ δντηλιιβ, 

ὋὉμοίους. Ὁμοίως τοοῖθ σο- 
ἀτοῖς ΤΒίθύβοη. Αοἰ. Μοπᾶδοοσ. 
ΠΙ. 8. Ρ. 458. ΟΕ, ποῖ. 

Οὐδέν. Ἐ, οὐδέ. Ὀείΐημᾶε Ὁ. 
ὑπολοιπομ. 

ΠΑ, . Ἔν δέ. Ὁ. Ἐ. οοἄ, Β85. Οτ. 
Ἐ, ἕν τε, ποῖ ἰηθρίθ. 
Μ υτιληναίους. Βρς. (Ὁ.) ΡΥδ8- 

Ἐιρὶν τούς. 
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ἅμα ποιήσετε᾽ ἄλλως δὲ γνόντες, τοῖς μὲν οὐ γχαριεῖσθε; 
ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλλον δικαιώσεσϑε. εἰ γὰρ οὗτοι ὁρ- 
ϑῶς ἀπέστησαν, ὑμεῖς ὧν οὐ χρεῶν ἄρχοιτε" εἰ δὲ δὴ, 
καὶ οὐ προφρῆκον, ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾷν, παρὰ τὸ 

» ᾿ς κ ᾿ ὃ .5 ; " 4 Ἵ , 

εἰκὸς τουικαὶ τουοῦς ξυμφόρως δεῖ κολάξεσϑαι, ἢ παύε- 
- 3 -" ΝᾺ 8 3 Ἷ 

σῦαν τῆς ἀρχῆς, καὶ ἕξ τοῦ ἀκινδύνου ἀνδραγαϑίξεσϑαι. 

5. τῇ τε αὐτῇ ξημίᾳ ἀξιώσατε ἀμύνασϑαι, καὶ μὴ ἀναλ- 

ἐν Τοῖς μέν] τοῖς Μιτυληναίοις, ἀχαρίοστοις οὖσι, χαριξόμε- 
νοι. καὶ ἡ παροιμία τοῦ Ὁμήρου" Οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισϑ᾽ 
εὐεργέων. ἘῈ [Οὐχ ἕξουσιν ἡμῖν. “χάριν, ἐάνπερ μηδὲν ὑφ᾽ ἡμῶν 
ἀνήκεστον πάϑοωσιν. τότε γὰρ ἔχει χάριν ὃ παϑεῖν μέλλων τῷ 
διασώσανει, ὅτε; κατ᾽ ἐξουσίαν αὐτῷ προπειμέ ἕνων “τῆς ζωῆς καὶ 
ἁγανάτου, τὸ ζῆν αὐτὸς ἕληται καὶ “συγχωρήσῃ αὐτῷ. (8Βασ.)] --- 
2. “καιώσεσϑε ) δικαίως. καϑ' ὑμῶν ἀποδείξετε. ὅτι τυραννικῶς 
ἄρχετε. - Εἰ γὰρ οὗτοι ὀρϑῶς --- π᾿ ὃ νοῦς οὗτος" εἶ μὲν ἀδίκως 
ἀπέστησαν οἱ Μιτυληναῖοι. κολασϑήτωσαν᾽ εἰ δὲ δικαίως, δῆλον 
ὅτι ὑμεῖς ἀδίκως ἄρχετε. ᾧ ἕπεται, ὅτι τυραννεῖτε. καὶ κατὰ τοῦτο 
οὖν πάλιν κολασϑήσονται, ὅτι τυράννους ὑμᾶς ἐλογίσαντο; ὁ δὲ 
τύφαννος ἀποτύμως αὐτὰ ἅπερ ποιεῖ εἴωϑε ποιεῖν. κατ᾽ ἄμφω οὖν 
ὀφείλουσι χολασϑῆναι; εἴτε ἐννόμως ἄρχομεν εἴτε τυραννοῦμεν. --- 
8. Εἰ δὲ δὴ καὶ οὐ “προρῆκον. -- Ἐς ὁ δὲ δὴ; “καὶ οὐ ̓ προφῆχον 
ὑμῖν ἄρχειν; ὅμως ἄρχετε, οὐκοῦν καὶ παρὰ τὸ ,προρῆκον οὗτοι 
κολαξέσϑωσαν, καὶ γενέσϑω παράνομος ἐκ παρανόμου, τυραννίδος 
παρανομία; τοῦ συμφέροντος ἕνεκα. τῇ ἀρχῇ. ἐὰν δὲ μὴ ϑέλητε 
κολάζειν [αὐτοὺς] γ, χρὴ παύεσϑαι ὑμᾶς τῆς ἀρχῆς καὶ ἀσκεῖν ἂν- 
δραγαϑίαν ἀκίνδυνον. --- 4, Τοῦτο] τὸ ἄρχειν βιαίως. --- 5. Ἢ 
παύεσθαι τῆς ἀρχῆς] ἀπὸ κοινοῦ τὸ δεῖ. --- 7. Τῇ τε αὐτῇ ζη- 
μίᾳ --- ---Ἰ τῇ͵ αὐτῇ ζημίᾳ, φησὶ, σπουδάσατε ἀμύνασϑαι τοὺς Μι- 
τυληναίους, ἢ ἂν ἐτιμωρήσαντο καὶ αὐτοὶ ὑμᾶς, περιγενόμενοι 
ὑμῶν. -- Καὶ μὴ ἀναλγητότεροι -- ΓΝ τοῦτό φησιν, ὅτι, ἐπεὶ 
ἤλγουν! οἱ Μηιτυληναῖον ὑφ ὑμῶν, τῶν ᾿᾿Αϑηναίων χρατούμενοι, δεῖ 
καὶ ὑμᾶς ἀλγῆσαι. ἐπὶ τῇ αὐτῶν ἀποστάσει. καὶ μὴ ἀναλγητύτεροι 
ἐκείνων. ἀξιοῦτε εἶναι, ἵνα μὴ καὶ ἀναίσϑητοι δόξητε, οὐκ ἀλγοῦν- 
τὲς ἐφ᾽ οἷς ἀδικεῖσϑε. 5. Τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" ἐκεῖνοι ἐπέρχονται 
καὶ διαφϑείρουσί τινα ἀδίκως οἱ μὴ σὺν αἰτίᾳ ποιοῦντες κακῶς, 

Αὐτοὺς μᾶλλον. Ῥίο ἢϊς οοἶ, 
Β5. οὐ. 

Δικαιώσεσϑε. Ὦ. δικαιώσαι- 
σϑε, ξ᾽ 5. αἱ 684, πιϑῃ. “]καιώ- 
σετὲ σοηϊϊοῖς ΕἸΠ15]1. δὰ ἘπΥ. 
Με, ν. 93. Αἱ να, Βαίπι. ΟΥ- 
1. ΔΈΟΣ, δὲ 05 1. 1. Ρ. 189. 
εἰ 191. Απίεη οὐ απία χαρ. ρ65- 
δἴπ1Ὲ ἱπιρυρτιαι, Τάπάαν. 

ἔάλρχοιτε. 1. ἄρχητε. Ῥαποίο, 
«το Βθααθθαίαν,, Θο]οι 51})511- 
τι ΒΟΚΕ, 

4ή. Ὦ. 1. Ἐ. δεῖ, ἄϊτιο ῬΥΐογοβ 
ἴῃ ἸΛΑΥΡ. 8]. τηϑιι. δή. Ῥγοχίμηᾶ 
καὶ οὐ προφῆκον οαχ ἘΙἸϑίθἢ. 
ὙΙΓΡῚ]15 ΟἿ ΟΠ ΒΟΥ ΡΒ. ΠΊ115. 

Ὅμως. 6. Ἐ. ἅμα. 
Τοί Οα55. Απρ, ἘΝΤῚ, αὶ. Ου. 

ψιηα, Ὥδη. Βεκκ. Ψυρο (εξ 
Ἡδδοῖς,) τοίνυν. ἸΝΘιυιίγιπι Θρ1ι0- 
ΘΟ, 

Παύεσϑαι. ΜοΞαι. παύσαοϑε. 

᾿Δκινδύνου. Ναῖ, κινδ. 

7 
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2: ἐμ 2 Ὲ “ζᾳ 
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γητότερον οἵ διαφεύγοντες τῶν ἐπιβουλευσάντων φανῆ- 
ναι, ἐνϑυμηϑέντες ἃ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς ποιῆσαι κρατή- 
ὅαντας ὑμῶν, ἄλλως τε καὶ προὐπαρξαντας ἀδικίας. 6. 
μάλιστα δὲ οἵ μὴ ξὺν προφάσει τινὰ κακῶς ποιοῦντες 
ἐπεξέρχονται, καὶ διόλλυνται τὸν κίνδυνον ὑφορώμενοι 
τοῦ ὑπολειπομένου ἐχϑροῦ: ὁ γὰρ μὴ ξὺν " ἀνάγκῃ " 

ὑφορώμενοι τὴν ἔχϑραν τοῦ καταλειφρϑέντος ἐχϑροῦ" ὑμεῖς δὲ, ὦ 
᾿ἀϑηναῖοι, μὴ φοβεῖσϑε τοῦτο" οὐ γὰρ ἄνευ αἰτίας αὐτοὺς “ἐδ 
σετε. (λ. 4υγ.) -- 1. Οἱ διαφεύγ οντες] ᾿᾿ϑηναῖοι. -- Τῶν ἐπιβου- 
λευσάντων} ᾿λϊιτυληναίων: - 2. Ἃ εἰκὸς, ἣν αὐτοὺς ποιῆσαι) ἡ 
ἀπόδειξις ὅτι, εἰ ἐκράτησαν «“Ἰέσβιοι τῶν ᾿Αϑηναίων, κακῶς ἂν αὐὖ- 
τοὺς εἰργάσαντο. (λ. Κασσ.) -- 4. Οἱ μὴ ξὺν προφάσει ---Ἰ οἱ 
ἀδικοῦντες, φησὶ, τινὰ χωρὶς αἰτίας, τουτέστιν ἄνευ τοῦ προηδι- 
κῆσϑαι, σπουδάζουσιν ἀπολέ σϑαι τοὺς δι᾽ ἐναντίας, εἰδότες ὅτι ὃ 
διαφυγὼν χαλεπώτερος ἐχϑρός ἐστι τοῦ προπαϑόντος καὶ δεὰ τοῦτο 
βουλομένου ἀμύνεσϑαι. --- Οἱ μὴ ξὺν προφάσει τινὰ --- .- οἱ μὴ 
πρότερον ἀδιχηϑέντες, ἐπιχειρήσαντες δὲ ἀδικῆσαι πρότερόν τινας» 
ἐπιμένουσιν ἕ ξως ἀπολέσωσιν ἂν αὐτοὺς, εἰδότες ὅτι; ἐὰν σωϑῶσιν 
οἱ ἀδικηθέντες, πικροὶ τοῖς ἠδικηκόσιν ἔσονται ΡῈ ΜΙΝ καὶ ἱ πά- 
σχουσι ἰ κακῶς παρ᾽ αὐτῶν. εἰ ἀμυνομένων αὐτούς ἕ. --- 5. ἘῈ 
᾿Επεξέρχονται) ἽὍμηρορ᾽ μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσι. (δὕγ. ) τς ᾿ Καὶ διόλ- 
λυνται) ἀντὶ τοῦ διαφϑείρουσιν. -- 6. Ὁ γὰρ μὴ ξὺν ἀνάγκῃ, -- 
--] ὁ γὰρ ἀδίκως τι καὶ πρῶτος παϑῶν, ἐὰν διαφύγῃ, πικρύτε- 
ρος καὶ δεινότερός ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ἴσης ἐχϑροῦ. τὸν δὲ ἀπὸ τῆς 
ἴσης ἐχϑρὸν ὁρίζεται τὸν μὴ προπαϑόντα» ἀλλὰ προπαταρχόμενον 
ἀδικίας. ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, ὁ προπαϑῶὼν καὶ ὁ ἀμυνόμενος χελεπώ- 
τερός ἐστι τοῦ προκαταρχομένου ἀδικίας, μήπω τι παϑόντος. 

5. Οἱ “διαφεύγοντες τῶν ἐπι- 
βουλευσάντων. ἙἘ, Β. τῶν ἐπι- 
ἔθ: οἱ διαφ. Η. διαφυγ. Μάᾶ- 
οἵ. σὰπ εὖ 5. Ὁ 8]. πι8ῃ.) οἵ 

ΔΟΥΙ5ΕΪ ραΥ οἰ ρίπη, αιιο ἃ οὐδ η 
σοτγθοίου οοα. Β85. δα! ρα, οἱ 
πη ΟΡ. 861101. Ατισ. 1πνθηῖίαγ, 
Σογΐίδββθθ Ὄβχβρθοΐανουϊβ Αἱ ρού- 
Τϑοΐιι ΧΟ ΓΘΥ Θἐταγ, Θ᾽ ΠΟΘ ΤΠ 
ΒΔΠΙη Θϑί, Ὑ16, 1, 1, Ρ. 159. οἱ 
4ιιὰθ οοπῖγα Θομηριαά,, αυΐ Χοη. 
ΑμΔ}. ΥΙ, 1 (8), 4. οἱ 'διαφυγό ὁν- 
τὲς ῬΙῸ οἱ διαφεύγοντες Υ6ρο- 
βιιοσαῖ, αἰβριιϊζανθυπηῖ Βαριοὶ δᾶ 
Ὠϊοη. ̓ Ομγυϑοϑι. Ρ. 89. Βογμθ11, 
δὲ 08 1ρ81 δὰ Χρη. 1]. ἃ, 
Ἦν οι. Εἰ, 
“Ὑμῶν Οδ55. ΓΟ. Ε΄. Ῥα]. αὶ. Η. 

Ἀδρ. (6.) ΟΥ. 1. Β. ν]μπά, τὰ. 
ψαβο. Βᾶς. ϑίθρῃ. 9., φαΐριιβ τος 
διιοϊογ αὐ θιι5, αιιϑυαν 5 ἐπ ἰδ] ] 

ΥὙ6 Ἰον:ββ᾽ π115. ὙΕΓΘΡΑΥ ΠΟ]ιῖ- 
τλῖι8, οἴϑὶ ν]6,. (Ώδδοκ. Β6κκ.) 
ἡμῶν, 5ἷ αὐδηΐου ογδίου Ἰοαιθ- 
τοί, ΟὉ κοίψωσιν , 4τι8πὶ 601- 
ἀϊποῖ, ἀΏΪΟΘ ῬτοΡατοπιμδ. Μοχ 
Βερ. πὶ. τέ οἱ ΡῬύο οἱ μή Μοβαι. 
εἰ μή. Δα ἀδικίας Τιι5. ἄδικοι 
δά5οΥ. 

6. Καὶ διόλλυνται. Ἠδαοῖ. οἱ 
ΒεκΚ. νἱγριυίαηι, 4ιι86 8π|6 μᾶ66 
νοῦθα δϑῦ, πὸ5 ροῦϊιι5 Θ8 1, αιιᾶ 6 
ΑΥΤΟΝ ἀρ]ονίπηι5, ΥἱἹὰ. 1. 
1... Ρ. 182. Ο. διόλυνται. ῬΑ]. 
διώλλυνται. 
Τὰρ μή. 1. μὴ γάρ. 
᾿ἀνάγκῃ. Οδ55. ΟἹ. Ψιπὰ. ΑΥ. 

ΟἸγ. Πδᾶη. τπιᾶγρ. ϑίθρῃ, δίκῃ, 
ᾳιοα οὐδ ἃ 860]. ΑἸ χιιδη- 
ἀπν σοπιπιθηἀαίηι ΡῬγοραὶ Κι- 
βἴοιπι. οἵ 866 Βομῖπι δὲ αἴ {18 
να]... ἀϊα αἰ, αἰτσιιη) Ργδοῖθσα- 
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τι παθὼν χαλεπώτερος διαφυγὼν τοῦ ἀπὸ τῆς ἴσης 
ἐχϑροῦ. ““ 

(Ἐπίλογο μ) 

7. .. Μὴ οὖν προδόται γένησϑε ὑμῶν αὐτῶν" κγε- 
νύμενοι δ᾽ ὅτι ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ τοῦ πάσχειν, καὶ ὡς 
πρὸ παντὸς ἂν ἐτιμήσασϑε αὐτοὺς χειρώσασϑαι, νῦν ἀν- 
ταπόδοτε, μὴ μαλακισϑέντες πρὸς τὸ παρὸν αὐτίκα, μηδὲ 
τοῦ ἐπικρεμασϑέντος ποτὲ δευνοῦ ἀμνημονοῦντες. 8. κο- 
λάσατε δὲ ἀξίως τούτους τε, καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις 
«παράδειγμα σαφὲς καταστήσατε, ὃς ἂν ἀφιστῆται, 8α- 
νάτῳ ζημιωσόμενον. τόδε γὰρ ἣν ψνῶσιν, ἧσσον, τῶν 

1. ᾿Ζπὸ τῆς ἴσης] μοίρας δηλονότι. (1, 4ὐγ.) -- ἘἘ 9. Μὴ 
οὖν] ἐπίλογοι. (.40γ. )- Τενόμενοι δ᾽ ὅτι ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ τοῦ 
στ. εἰς ἔννοιαν ἐλϑόντες ὧν ἐμέλλετε πάσχειν ὑπὸ “Δεσβίων. --- 6. 
Μη μαλακισϑέντες τὶ μὴ ἐνδόντες πρὸς τὴν ἡδονὴν τὴν ἀπὸ τῶν 
λόγων, καὶ πρὸς τὸν οἴητον καὶ τὴν ἐπιείκειαν" μηδὲ ἀμνημονή- 
σαντες τοῦ κινδύνου, οὗ ἂν ἐκινδυνεύσατε, εἰ “ξεράτησαν ὑμῶν. 
(1. .Κασσ.) --- 10. Ἧσσον τῶν πολεμίων -- Ἐπεὶ τὸ ἑξῆς, ἧσσον πο- 
λεμήσετε. ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ἧσσον. “Ὁμηρος" Ἢ ὀλίγον οἱ παῖδα ἐοι- 
κότα [γείνατο Τυδεύς. (λ. 4γ.}} Τὸ δὲ ἣν γνῶσιν, οἱ σύμμαχοι 
δηλονότι. (λ. Κασσ.) 

ἀϊσουο βοῖοῖ. (ε, Ἀαῖ, δα 1], χτθῳ ΘΕΡ11 βίπηιβ, Απρ. ΠΟΠ- 
86. οἱ Τμᾶ, ϑ8εᾶ ὅτε ἐγγυξάτω 1}1}}115. ΕΥ̓8ἃ 515 δίκη ἃ τγδῃ), 560, νἱ- 

ἀν ῬυΆθθοΥα, 

Ἴσης. Ἡ. Ο. ἥσοης. : 
7. Ὑμῶν Οδ55. 1, ῬΑ], αἱ. 

Η. Β6ρ. (6.) ατ. ἢ.1. Ε, ψΙηά, 
Ατὐ, Οἴχ. γ411. Ηδδοϊκ. Βεκκ. 
»» Θυοα οἱ Βθοι πη ἀα8 ΡΘΥΒΟΙ8ΈΒ 
γένησϑε τα Ό]:0 πιὰ 615. Θοηνθηΐξ, 
εἰ ρῥυορίου. αὐτῶν ὩΘΟΘΕβαυαπὶ 
οδὶ, (ΠΑΑΟΙ.) υ]ρο ἡμῶν. 

Γενόμενοι. Ο. γιν. 

᾿Ἐγγύτατα. ΟἹ. Ο. Ἐν Μοϑαι. 
ἐγγυτάτω. Ὠδ «αδγιηι ξοΥπΊε- 
Τιιπὶ Οἰβουϊηῖπθ ξ8]5α ἀΟΟΟΥΘ 
οι, δὰ Χρη. Ογυ, ἵν΄, 1, 8, 
ἀδπιοηβίγαν!ι ϑομηοα, δα ΑΠΔΡ. 
1,9, 18. Ῥμογα, 1ῃ. Θοπλρᾶ- 
γαὶ. ἐγγυτέρω, ἴὰ Βα ρΟΥ]Α!. ΡΙο- 
γαηλαιιθ ἐγγύτατα, ὅτι ἐγγύτατα 

ΔΓ ΠῚ, 88., σπᾶγα πὔγαπι μϊο 
Ῥγδθβίεϊ, δια ῖρὶ Ροΐεβὶ, Δα πο- 
βίσιιση. ἰαπιθη τ ΘΙ πού οοααᾶ, 
νοϑυϊθία ἀποιιαῖ, Νὰπι ᾿ΥῸ ἐγ- 
γύτατα τῇ (455. Ατιρ. ῬᾺ], 1, 
Καῖ. Ῥιορ. ἐγγυτάτῃ τὰ ἐγγυτα 
τὴ); ἴῃ Ὧδε, ἰδηλθη 8 ΥΘ0, 

ΒΡΟΥ τὰ ϑουρϑῖς τῶ εὲ τῇ 
Οἰγου πο χο ποίαν, 6 56η- 
Ἰθηῖα οἵ, ποῖ, ΟἹ. τέ ρῖὸ τῇ 
Παροί. 

8, Κολάσατε. 
Ὡ. Ἐ.’ κολάσετε. 

᾿ἄφιστηται. Μιμπᾶ, ΑΥ. ΟΤιν, 
Βαγζ. ΑἸὰ, ΕἸου. Β85. ἀφίστηται. 
Αὐ νἱα. 1, 1. ». 999, 1). ἀφή- 
στηται. τ. ἀφίσταται. ίοβαᾳιι. 
ἀφιστῇ. 

Ο. κπολάσαντες. 



εὐ 
δή “προϑέντων αὖϑις “ 

ἐδ. 
χεφῳ. 15. ὧν ἂν δόξῃ πέρι. 

ὃ. γ 
"δ, 

κεφ. λή. 

δ. 7. 

ο80. ΘΟΦ ΚΟ ΦΟΡ ἘΠ ΙΓΙΡΑΦΗΣΈΤ. 

πολεμίων ἀμελήσαντες, τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν μαχεῖσϑε 
ξυμμάχοις.“ 

(γ. 
μα΄. Τοιαῦτα μὲν ὁ Κλέων εἶπε. μετὰ δ᾽ αὐτὸν 4ιό- 

δοτος ὁ Εὐκράτους, ὅςπερ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ 
ἀντέλεγε μάλιστα μὴ ἀποχτεῖναι Μυτιληναίους, παρελθὼν 
καὶ τότε, ἔλεγε τοιάδε. 

Κλέωνι “Πιόδοτος ἀντιλέγει.) 

(Διοδότου δημηγορία ὑπὲρ τῶν Πῖυτιληναίων. μβ΄ -- μη. Ἔλεγ- 
χος τῶν μεμφομένων τοὺς λόγους καὶ ἐκφοβούντων τοὺς ἀντι- 
λέγοντας.) 

μβ΄. .Οὔτε τοὺς προϑέντας τὴν διαγνώμην αὖϑις 
σερὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαι, οὔτε τοὺς μεμφομένους μὴ 
πολλάκις περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσϑαι ἐπαινῶ" νο- 
μίξω δὲ δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε 
καὶ ὀργήν" ὧν τὸ μὲν μετὰ ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσθαι, τὸ 
δὲ μετὰ ἀπαιδευσίας καὶ βραχύτητος γνώμης. 2. τούς 

ζ, Τοὺς προϑέντας] εἷς μέσον ϑέντας τὴν δευτέραν δεάσκεψιν. 
- Οὔτε τοὺς προϑ. -- αἰτιῶμαι) πρὸς τὸ .γκαὶ ϑαυμάξω. μὲν τῶν 

καὶ τὰ ἑξῆς. “Ιοδότον “δημηγορία αὕτη ὑπὲρ 
. Μιτυληναίων. 

οὗτος δὲ ὁ “Διόδοτος τὸ συμφέρον. καὶ σπηόπει τὸ τοῦ συγγραφέως 
ἔϑος, χαίροντος ἀεὶ ταῖς ἀντιπάλοις δημηγορίαις. - ὃ. Οὔτε τοὺς 
μεμφ. --- βουλεύεσϑ.} πρὸς τὸ ..εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καϑεστήξει, 

- 13. ᾿ἡπαιδευσίας } ἀπειρίας. (λ. 4ὺγ.) --- 
, Βραχύτητος) ἀσϑενείας. [{: Αὐγ. ) -- Τοῦς τε λόγους. - -- πρὸς 
τὸ ., εἰώϑατε ϑεαταὶ μὲν τῶν λόγων γίνεσϑαι“ καὶ τὰ ἑξῆς. 

Οκρ. ΧΙΠ71. Οὔτε. Ρ͵ο δἰΐοσο 
οὔτε γαϊ. ὅτε. 

Μή οἱι. Μοβαι.. Αἱ νἱὰ, δά- 

“ὐτῶν οπι. στ. 
Μαχεῖσϑε ξυμμάχοις. ΟΥ. δυμμ. 

ἐστέον δὲ ὅτι ὃ μὲν Κλέων τὸ δίκαιον προβάλλεται, 

μαχ. Ν 
ΟΑνΡ. ΧΙ. Εἶπε. (855. Ῥδ]. 

ΟΥ. ΒΕΚΚ, ἴπ παΐπῃ. ΘΧΘΠΙΡ]]. 
εἶπεν. ΟἹ. Εαυτ. ἄϊβου. βουῖρί, 
“Μετὰ δ᾽ αὐτόν. Ο. μετὰ δ᾽ 

αὐτοῦ. 1). Ἐ᾿ μετὰ αὐτὸν δέ. τη. 
ΑΥ, Ογ. μετ᾽ αὐτὸν δέ, ΡΘΕ 86 
πο ῬΥᾶνο, νὰ. 1 1. νὴ δύ. 
ϑίθρῃ. 9. μετὰ δ᾽ αὐτό, ἰγρο- 
δταρπουαμ, τὸ νἱἀθευν,, ΘΥΤΟΥΘ, 

““Ἰιόδοτος. Βα. (2) «Ἰίοτος. 
"Ὅςπερ. ΑΥ. ΟἸν. ὥςπερ. 
Παρελϑὼν καὶ τότε οπι. 1). Ε΄. 

ποῖ, 

ΝΝομίξω δέ. Ῥτο δέ (855. 6]. 
Ἐ. ῬΕ αἰ θρ΄.. (6) Οἐς 
Μοβαιι. πῖᾶτρ. Θ 160}. ψομίξω τε, 
πο ΒΘ η6, πιιμι δέ περϑίϊοηῖ 
ΟΡΡοβιληι 5ἷτ, Οδοίοσιπι Ροβὲ 
ἐπαινῶ οἱ ὀργήν το Ῥυποίϊβ 
Ἡδδοκ. οοἷα, Βοκὶο. οοπιηϊαία 
Ῥοβιιῖῖ, 

᾿Εναντιώτατα. Ὅτ. ἐναντιώ- 
μᾶτα, 588 οπιθηᾶ, 
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τε λόγους ὅοτις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πραγμά- 
τῶν γίγνεσϑαι, ἢ ἀξύνετός ἐστιν, ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέ- 

ρει ἀξύνετος μὲν, εἶ ἄλλῳ τινὶ ἡγεῖται περὶ τοῦ μέλ. 
λοντος δυνατὸν εἶναι χαὶ μὴ ἐμφανοῦς φράσαι" διαφέ- 
ρει δ᾽ αὐτῷ, εἶ, βουλόμενός τι αἰσχρὸν πεῖσαι, εὖ μὲν 
εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ δύνασθαι, εὖ 
δὲ διαβαλὼν, ἐκπλῆξαι ἂν τούς τε ἀντεροῦντας καὶ τοὺς 
ἀκουσομένους. 8. χαλεπώτατοι δὲ καὶ οἵ ἐπὶ χρήμασι 
προςκατηγοροῦντες ἐπίδειξίν τινα. εἰ μὲν γὰρ ἀμαϑίαν 
κατῃτιῶντο, ὁ μὴ πείσας ἀξυνετώτερος ἂν δόξας εἶναι 

1. Διαμάχεται] ἐναντιοῦται. (λ. 4υγ. ) - 2." Ἢ ἰδίῳ ἢ τουτέστι 
διὰ τὸ ἴδιόν τι κέρδος σκοπεῖν καὶ συμφέρον. -- γηώμες ὦφε- 
λεῖ. (1. Α4ὐγ.) --- 8. Ἐῤ ἄλλῳ τινί] καὶ οὐχὶ λόγῳ δηλονότι. -- Περὶ 
τοῦ μέλλοντος ἘΠῚ τὸ ἑξῆς, περὶ τοῦ μέλλοντος χκαὶ ἀφανοῦς δυ- 
νατὸν εἶναι φράσαι. --- 4. “Ππαφέρει] λυσιτελεῖ. (λ. 40γ.) - 5. Εὖ 
μὲν εἰπεῖν --- --- Ἴ τὸ ἑἕξῆς. εὖ μὲν οὐκ ἂν ἡγεῖται. περὶ τοῦ κακοῦ 
εἰπεῖν δύνασϑαι. [οὕτω͵ συνταλτέον " τὸ μὲν περὶ τοῦ κακοῦ δύ- 
ψνασϑαι λέγειν καλῶς; οὐχ ἡγεῖται (ἤγουν οὐ φροντίδα περὶ τού- 
του ποιεῖται)" ἡγεῖται δὲ μᾶλλον ἐκεῖνο εἶναι καλὸν, τὸ διαβα- 
λόντα καὶ ἀπατήσαντα ἐκπλῆξαι τοὺς ἀκουσομένους. ὃ δὴ καὶ δια- 
φέρει τῷ οὕτω λέγοντι" κέρδους γὰρ ἕνεκα τὸ τοιοῦτον εἶδος, τοῦ 
λόγου μεταχειρίξεται. (. 41γ.}] --- 8. Χαλεπώτατοι --- --- ) πρὸς τὸ 
ον αὐτοὶ δὲ ἐκ τοῦ εὖ εἰπεῖν τὸ παϑεῖν εὖ ἀντιλήψονται. φ -9, δ δ, 
᾿Επίδειξιν] συμβουλίαν, [ φιλοτιμίαν. (λ. 41γ.}} --- ᾿Δμαϑίαν ] καὶ κεφ. μ΄. 
οὐχὶ χρήματα δηλονότι. δ. γ΄. 

9, Ἢ ἀξύνετος --- διαφέρει. 
»» αθο οἷϊαν! Οδ816η. νο]. 111, 
Ῥ- 217. εα. Γῆρ5.““ ΙΝ). Ῥτὸ 
ἰδίᾳ Νἱπᾶ. ἀδείᾳ. 

Αὐτῷ. Αγ. αὑτῷ ας οἱ ρϑιῖο 
Ἰηξογίαθ. Μοχ Ῥοβὲ διαφέρει 
ΥΉΥΒΙ15 ναΐσοὸ Πη1816 Ὁ]6Π6 ἸητοΥ-- 
ῬυμπρΊτασ, ΠῚ Ἡδδοῖς, αἰπαϊἀΐασμα 
αἸβΕ ΠΟΙ 1ΟΏ 61; Β6ΚΚ, (ϑἰοιῦ ροκὲ 
φράσ.) νΊΓρι]α πὶ ΟΟ]]οσανῦ, ῬΥῸ 
διαφέρει τι. διαφέροι, υη͵δὶ πᾶθο 
βουρίμνα δα δἰζθγιη δέαφ. ΡοΥ- 
τἰηθσῖς - 

“Ζιαφέρει δ᾽ αὐτῴ. Ῥτο δια- 
φέρει (855. Ῥὰ]. 11. 6. Β. Ε. 
τη, δὲ 1πΐ, ναγ5. ΟΥ. πῖϑ] δια- 
φέροι. 

᾿Ἡγεῖται. Θ.. Ἡ. ὑπ ἢ ΓΕἸΥῸΣ, 
ἡγῆται, γπα]6, ψασπι ἄν αα δύ- 
γτασϑαιν βρθοῖοι, Βρηράϊοζιμηι μ6- 
Ὧ1Ὸ ΟἸΧΩΡΙΐ, 

4ιαβαλῶν. ῬΑΙ. Η. Ο. διαλα- 
βών, 1ῃ. Ο. ἰδηιθὴ 8. ν. γρ. δια- 
βαλών. ἀοά. Βαᾶ5. Οτ, Ε, δια- 
βάλλων. 

᾿Ἐχπλῆξαι ἄν. ἄν οτὰ Ἐ. Ὠοῖπ- 
46. α. ἀντεροῦντες. 

8. Προςκατηγοροῦντες. Ἐ'΄. Εἰ. 
προκατηγ.- «ποα ἐθηιθγθ ργοθαΐ 
1 νεβαιι. Ὀΐ. μὴ προκατῆγ. 

᾿Ἐπίδειξιν. Οε55. Ἐς πι. ΑΥ. 
ΟἸγν. Π δι. ἀντίδειξιν, αιιοα ἱπ 
(485. πὴ 8 νϑηΐδδα ἀοοοῦ Απρ,, 
ἘΠῚ ἃ πι8. 2. οϑὲ δργαβϑα ΘΙ ΘΥΙ 
βογϊρίιτα, ῬΊδοι ἰάπιθη Κι- 
βἴθη}., ἀπά πη ατιαλ ἴῃ ΙΘχὶοὶβ ἀ6- 
εβῖ, 1, τοῦ. 

᾿Δξυνετώτερος. ῬΑΪ. ξυνετώτ. 
ΜΜοχ ροβὲ ἀπὲέχ. ἔπὶθ Βίδδοκ, 
Χυγθ 5 ΡΙΘπ6 ἐπιθυριιησθθαίμτ, 



᾿ 

ο5 ΘΟΥΚΥΖΔΙΖΔΟΥ͂ ἘΨΓΓΡΑΦΈΓΣΙ Γ. 

2) ἀδικώτερος ἀπεχώρει" ἀδικίας δ᾽ ἐπιφερομένης, πεί- 
σας τε, ὕποπτος γίγνεται, καὶ μὴ τυχῶν, μετὰ ἀξυνε- 
σίας καὶ ἄδικος. 4. ἥ τε πόλις οὐκ ὠφελεῖται ἐν τῷ 
τοιῶδε' φύβῳ γὰρ ἀποστερεῖται τῶν ξυμβούλων, καὶ 
πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο ἀδυνάτους λέγειν ἔχουσα τοὺς τοιού- 

τους τῶν πολιτῶν" ἐλάχιστα γὰρ ἂν πεισϑείησαν ἁμαρ- 

τάνειν. 5. χρὴ δὲ τὸν μὲν ἀγαϑὸν πολίτην μὴ ἐκφο- 
βοῦντα τοὺς ἀντεροῦντας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἴσου φαίνεσθαι 

ἄμεινον λέγοντα, τὴν δὲ σώφρονα πόλιν τῷ τε πλεῖστα 
εὖ βουλεύοντι μὴ προρτιϑέναι τιμὴν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἐλασ- 

σοῦν τῆς ὑπαρχούσης, χαὶ τὸν μὴ τυχόντα γνώμης οὐχ 

ὕπως ξημιοῦν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἀτιμάξειν. 6. οὕτω. γὰρ ὅ τε 
χατορϑῶν ἥκιστα ἂν ἐπὶ τῷ ἔτι μειξόνων ἀξιοῦσϑαι παρὰ 

1. ᾿ἀπεχώρει] τοῦ δικαστηρίου δηλονότι. (1. 4υγ.) --- ᾿ἀδικίας 

δ᾽ ἐπιφερομένης] ἀδίκως κατηγορῶν. (λ. 40γ.}) --- ῶ. Ὕποπτος] 

διὰ τὸ ἐπὶ χρήμασι λέγειν. --- Μῆ]ὴ τυχών] τοῦ σκοποῦ δηλονύτι. 
(λ. 4ὐγ.) --- 8. Ἐν τῷ τοιῷδε] πράγματι δηλονότι. (λ. 40γ.}) -- 

4. Φόβῳ γάρ] ἐν τῷ τοὺς δυναμένους τι συμβουλεύειν μὴ τολμᾶν 

λέγειν, ὡς δόξαν ἐπὶ χρημαᾶσι ληψομένους. --- 5. ᾿Ορϑοϊτο] διοι- 

κοῖτο καὶ εὐδρομοίη ἡ πόλις. (1. .410γ.} --- 6. ᾿Ἐλάχιστα γάρ] ἀντὶ 

ποῦ οὐδὲ ἐλάχιστα. [ἘἘ Ὅμηρος" ἢ ὀλίγον οἱ παῖδα. ( 4υγ.}] --- 

7. Χρὴ δέ] τὸ ἑξῆς, χρὴ φαίνεσθαι μὴ ἐκφοβοῦντα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ 

ἴσου ἄμεινον λέγοντα. -- 11. Τὸν μὴ τυχόντα ) τὸν μὴ ἄριστα συμ- 
, 5 ΠῚ Ὗ ΄ ΄ " . Ν 

βουλεύοντα. (λ. 40γ.) --- 15, Ἔτι μειζόνων φύσει γὰρ οἱ ἄνϑρω- 
΄ φπ ἃ - 9 , ΄ ᾿ 

ποι οὐ παύονται ἀεὶ τῇ ὀρέξει ἐπεκτεινόμενοι. --- Παρὰ γνώμην) 

τὴν ἑαυτοῦ. (λ. “40ὑγ.) 

εγαξ, δὲ ροβὺ ὕπαρχ. νυἶσο οο- ᾿Αξυνεσίας. ᾿ἀσυνεσία " Θουκυδ. 

τρίτῳ. ΒΘΚΚ. Απϑοαὰ, Ρ, 78, ΟΥ̓, 

δι1α, 
4. Καὶ πλεῖστ᾽. Ὦ. ὡς καὶ πλ. 
ῬΑδυνάτους ἱπ πιᾶΥρ. 81]. τηδῃ.. 

σ. 
“Δέγειν οπι. ΟἿ. Ο. ΟΥ. Ε,,», 568 

χΘΟΟββαυΐαπι δδὲ, αὐ 46 }αοιτι- 

ἀἰαο αὔυϑδὰ ἰς αϑιμισ, Μὸοχ 

Ῥοβὲ πολιτῶν ἃπίθ ΒΟΚΚ. πι8]0 

Ῥαποΐαμη οταϊ, ΠΠεισϑείησαν διι- 

ἴθι θη δὰ ἡἣ πόλις τοίουτσί, 

μδς Ορὰβ 6556 ΒΘΙβκι] σομίθοιιι- 

γὰ πεισϑείη Ἡθπιο ἔδοϊ!α αι ἷτα- 

ὈΠΠι. 
5. ᾿Εκφοβοῦντα. Ἐ.. φοβοῦντα, 

Ἐκ 5. ν. 8]. πη. Πεϊπάθ ροβῖ 

λέγοντα δυΐα Ηδδοῖκ, Ῥιιποίτια 

Ἰοη ἱπνθηῖτγ, 

Προςτιϑέναι. Βιοα. (6.) προτι- 
ϑέναι, οἵ 6χ Υθ0. διπθμᾶ, προςτ. 
Ἑ. προτίϑεσϑαι. (564 γεοῖθ Ροτ- 
τὰ5 αὐάογο γιουέπι ἤοπογθπι.) 
ψιπμα. προςτίϑεσθϑαι, 

6. Ἥκιστα ἄν οι. ΟΠ. 

Ἐπὶ τῷ. Οα85. Ῥα]. 11, Καῖ. 
Β6ς5. (6.) ἐπὶ τό. Αἱ ἐπί οσοπϑῖ- 
Ἰτιιι οἰ σα  Π σαὴ 5. ταπτιηι αὶ 46 
ΥΟΡιι5. δΙΟΟΘ ΘΙ ἰθ ΒΘΥΠΊΟ δἰϊ, 
πηοϊϊοηἷς οὔ ΘΟΏ51Π1 ποίϊο (πὲ 
ἴῃ ἐπὶ ϑήραν) σοαϊοβοδῖ, οἷμηι 
δὐσιιδαῖϊνο σοπλιηρὶ ΡΟο556 6ο0- 
σοπΐ σταυηιηδιϊοὶ ποβίσὶ, Οὐ. ἐπὶ 
τόν, οἵ οχ οιηθηα, ἐπὶ τῶν. 
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γνώμην τι καὶ πρὸς χάριν λέγοι, ὅ τε μὴ ἐπιτυχὼν ὁρέ- 
γοιτο τῷ αὐτῷ, χαριξζύμενός τι καὶ αὐτὸς, προςάγεσϑαι 
τὸ πλῆϑος. 

(Ἔλεγχος ᾿4ϑηναίων ὑπόπτως ἐς τοὺς ῥήτορας ἐχόντων.) 

(ιγ΄. ,͵ἵῶϑΔν ἡμεῖς τἀναντία δρῶμεν, καὶ προςέτι, ἤν 
τις καὶ ὑποπτεύηται κέρδους μὲν ἕνεκα, τὰ βέλτιστα δὲ 
ὅμως λέγειν, φϑονήσαντες τῆς οὐ βεβαίου δοκήσεως τῶν 
κερδῶν, τὴν φανερὰν ὠφέλειαν τῆς πόλεως ἀφαιρού- 
μεϑα, 9, χαϑέστηχε δὲ τἀγαϑὰ, ἀπὸ τοῦ εὐϑέος λεγό- 
μενα, μηδὲν ἀνυποπτότερα εἶναν τῶν κακῶν, ὥςτε δεῖν 
ὁμοίως τόν τε τὰ δεινότατα βουλόμενον πεῖσαι ἀπάτῃ 
προράγεσϑαι τὸ πλῆϑος, καὶ τὸν τὰ ἀμείνω λέγοντα 
ψευσάμενον πιστὸν γενέσϑαι. 8. μόνην τε πόλιν διὰ 
τὰς περινοίας εὖ ποιῆσαι ἐκ τοῦ προφανοῦς, μὴ ἐξαπα- 
τήσαντα, ἀδύνατον: ὁ γὰρ διδοὺς φανερῶς τι ἀγαϑὸν 

1. ᾿Ἐπιτυχωὼν] ὀρθῆς βουλῆς. ὕ2. 40γ.) 
μγ΄. 10. Τὰ δεϊνότατα] τὰ ψευδῆ, καὶ ἄδικα. [ἘἘ ἢ τὰ χαλε- 

στώτατα. (Βασ. })} - ᾿ἡπάτῃ προςάγεσϑαι] πιϑανολογεῖν καὶ ἀπα- 
τᾷν. [ὅτι καλὰ ἔσται ταῦτα. ([Βασ.)] --- 138. Τὸς περινοίας ] περι- 
εργίας. (λ. Αγ.) -- 14. ἘῈ ᾿Δδύνατον] διὰ τὴν τῶν χρημάτων 
δόκησιν. (.40γ.) 

“Μέγοι. Ὁ. λέγει; οὲ 8. ξὲ θα. 
γ8η. Τοίϊηι νος 8}. ΟΠΊ, 1)81.. 
Ῥοϑὶ 1ἃ διΐϑηὶ δαίθ Ηββϑοϊς. οο]ο 
1 οΥραυ σαθαῖαγ, 1 θη Ἤβδοκ. 
αοῖπθ νιγρι 8 ΠῚ Ῥοδὲ ὀρέγοιτο 
οἵ οἵτπὶ σα]ρ. -Ῥοϑὺ τί, 05 ροϑβὲ 
αὐτῷ εἱ αὐτός Ῥοϑιιϊπιί5. ΑΔ, 
ποῦ. 

ΟλρΡ. ΧΓΠΠ, ΖῈ ὅμως ῬΊ]δθπα 
δε. ΟἾΔ]. .-Ἀδο. Ὁ. 1. ἘΠΆΤ᾿ 
ΟἾγ, Ῥδη, ΡῬΥῸ ων (Ηδδοῖς. 
Β6ΚΚ.) δ᾽ ὅμως. Οπι. Η. 

Βεβαίου. Ἐϊ. ΑΥ. ΟἸ;γ, Τ)8π, βὲ- 
βαίας. Αὐ να, αἀποί, 

᾿φέλειαν. το]. 1... αι, Ἢ. 
ΟἾγ, ὠφελίαν. Οἵ, ἀθ Ατἱ, οΥἹῖ, 
Ρ. 158. 

9, Τἀγαϑά. Βιοσ. (6.) τὰ ἄγ. 
Εὐϑέος. ῬΑ]. ΑΥ. ΟἾγ. εὐϑέως, 

τισϊἑαΐο ΠΙΡΥΑΥΙΟΥΠΙ ΘΥΥΟΥ͂Θ, (6 
αιιο νἱά, 1,0}. δὰ ῬΈγγη. Ρ. 947. 
Μηδὲν ἀνυποπτότερα. Ώδη, 

μηδένα ὑποπτότερον. ΡΊρηδβ5 1π- 
τεγριιηοίΐοηθς ροβὲ κακῶν δὲ γε- 
νέσϑαι Ἠδδοϊς. 1π αἰ] 185 τηϊι- 
ἰανῦ,) ΒΘΚΚ, δπΐθπλ Ροϑβίθυλβ 
Ῥυιποίιιαι βεζναν ϊ. 

Τὰ δειν. Τά οπι. Ἐ.. 
Βουλόμενον. (855. Απιρ. ῬΩ], 

τὴ δῦ, Ηρ ασυ 6.) πλϑὲρι 
ϑΊ6ΡΉ. Ἀν λόνο, ὅσα ααοα διθ- 

γαΐ οἰΐδηιν 1η 1... τὶ ἐν ΘΥΔΒ11Π1. 
Ηδρο νϑύῦβρα ϑβϑθχοθῃί 88 (51 
τοχ 44, 4.) ἃ ἸΊΡΥΑΥ 5. ῬΘυπλ-- 
ἰδΥ]ὶ σοπδίαξ, δὲ ῃοβίχιπ ΠΟ 
5οἱτπὶ Ἰἀομθιι Θέ. 

8, Πόλιν. Μοξαιι. τὴν πόλιν, 
εαὐὶ 1Θρὶ νοϊπονδὶ Βεῖβκ. Αἱ ν]ά, 

ΤΣ ΥΞΑ , 

ἔν Ὑηβιω 

δὐμηοί. 84 1, 10, 55. “»ἕΩ. ἀπ αν πὶ ιόρυ»: 

“σι ἀι ς {5 55.). 

-ὦ 



οὐέ ΘΟΔΤΚΟΩΣΖΟΥ ΨΕΙΡΑΦΉΣΝΎΥ. 

ἀνϑυποπτεύεται ἀφανῶς πῃ πλέον ἕξειν. 4. χρὴ δὲ πρὸς 
τὼ μέγιστα καὶ ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦντι ἡμᾶς περαιτέρω 
προνοοῦντας λέγειν ὑμῶν τῶν δι᾽ ὀλίγου σχοπούντων, 
ἄλλως τε καὶ ὑπεύϑυνον τὴν παραίνεσιν ἔχοντας πρὸς 
ἀνεύϑυνον τὴν ὑμετέραν ἀκρόασιν. ὅ. εἰ γὰρ ὅ τε πεί- 
σας χαὶ ὁ ἐπισπόμενος ὁμοίως ἐβλάπτοντο, σωφρονέστε- 
οον ἂν ἐκρίνετε᾽ νῦν ὁὲ πρὸς ὀργὴν ἥν τινα τύχητε, 
ἔστιν ὅτε σφαλέντες, τὴν τοῦ πείσαντος μίαν γνώμην 
ξημιοῦτε, καὶ οὐ τὰς ὑμετέρας αὐτῶν, εἰ πολλαὶ οὖσαι 
ξυνεξήμαρτον. “ 

(Ὅτι οὐ περὶ τῆς Μόυτιληναίων ἀδικίας, ἀλλὰ περὶ τοῦ ᾿4ϑηναίοις 
ξυμφέροντος νῦν σκεπτέον.) 

ιδ΄. ,, Ἐγὼ δὲ παρῆλθον οὔτε ἀντερῶν περὶ υτι- 
ληναίων, οὔτε κατηγορήσων. οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐχείνων 
ἀδικίας ἡμῖν ὁ ἀγὼν, εἰ σωφρονοῦμεν, ἀλλὰ περὶ τῆς 

1 ἹΤη] κατά τινὰ τρύπον. -- Χρὴ δὲ πρὸς τὰ μέγιστα --- πὶ; 
τὸ ἑξῆς, χρὴ δὲ ἡμᾶς; πρὸς τὰ μέγιστα προνοοῦντας, περαιτέρω 
λέγειν ὑμῶν τῶν δε ολίγου σκοπούντων. τὸ δὲ καὶ ἐν τῷ τοιῷδε 
ἀξιοῦντι ἀντὶ τοῦ καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις ὑμῶν ἀξιώμασι ̓ καὶ ἔπι- 
τηδεύμασι" τουτέστι τοῖς ὑποπτεύουσι. --- 9. Ἔν τῷ τοιῶδε] ἐν τὴ 
τοιαύτῃ ὑποψίᾳ. (. 4γ.) -- 8. Προνοοῦντας] σχεπτομένους. ΤᾺ; 
“4γ.) -- Γῶν δι᾽ ὀλίγου σκοπούντων) τῶν ἀσκέπτως λεγόντων. 

(λ. Κασσ. 4ὐγ.Ὰ} -- δ. Σιωφρονέστερον ἂν ξκρίνετε] μετὰ ὑγιοῦς 
φρονήσεως ην ἂν ἡ κρίσις ἡ ὑμετέρα. (1. 4υγ.) 

μδ΄. 11. ᾿Ἀντερῶν] τῷ Κλέωνι δηλονότι. (. “40γ. ) -- 15. ̓ Δλλὰ 
σ“τερὶ τὴς ἡμετέρας εὐβουλίας] ὁ ἐς βολὴ τοῦ συμφέροντος καὶ προχα- 
τασχευὴ τοῦ προαναιρεῖν τὰ λυποῦντα τὴν ὑπόϑεσιν. 

᾿Ανϑυποπτεύεται. Ναϊ. Ἡ, 6. ᾿Εκρίνετε. (455. μεσ. (6.) ἐ- 
ἀνϑυποπτεύονται, ἴῃ Ο. ἰαπιθθ κρίνατε. Ε΄, ἐκρίνετο. 
Ψ οταβ. δὲ δ ἴῃ ξ᾽ πῃιιϊαϊμπηι. Νῦν δέ. Ῥοξεὲ δέ νἱγρυΐδηι 

ον ΘΟ]. οὐ Βεκκ., ροβὲ 
ὀργήν ἴοτίαβθθ 4111) πῸ85. οἵἴμηὶ 
Ἡροτμι. οἱ Ηδδοκ, ρμροβὲ τύχητε, 

Πή. Οαε5. πῇ. ΟΥυ. Μοβαα. 
ΑΥ. ποί, βε4 ΟΥ δ᾽ δπιθηᾶ, ἱηΐ. 

εὐ δὰ πίη- Σ Ὑἱά. δἀποῦ, 
5. Πείσας ἴῃ ἀπὸ Ῥαῦ. 8. Υ. “Ἥν τινα. δαϊ, ἤν τινα, 4ιοᾷ 

Ὁ], πϑη, “ ῳωρὴδ ΒΘῖςΚ. ΔἸ ατι6 ΘΟ] πη 6η- 
Καὶ ὃ. Ὃ οπι. 6. αὐΐ. ΓῊν τινος Ὠΐββϑοη, Ὠ15- 
᾿Επισπόμενος Οα55. Ἐν, Τὸ Ψαΐ, «υΐδ8. ῬΒΠ1ΟΙ], Ρ. 19... (ΒΕΚΚ. 

ΒἈερ. (6.) ΟΥ. πι. Βεκκ. ναὸ Τινά οπι. Ὁ]. οὲ ΟΥ. Οἵ, δᾶποῖ, 
ἐπισπώμενοι, ᾳιιοα νἱϊίιι γϑαϊε ΞΞυνεξήμαρτον. ῬΆ]. νῦν ἐξήμ. 
ΙΝ. 35. Ν, 8.. υἱ χφὰὶϊ σογγοχῖὶ ὁ ΟΑ». ΧΕΙΙ͂Ν. ᾿Δλλὰ περὶ τῆς. 
Ἠάβοκ. Ξ πὸ μἴο αυϊάθπι βεύνατθ Περί οι. Ὠ, 1, πὶ. Αὐ, ΟἸγ, 
ἀεθοθαῖ, 1)811.7) 5. ν. ἃ]. πιδῃ παρεὶ Ε, 

ὃ 

195: 
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ἡμετέρας εὐβουλίας. 9. ἤν τε γὰρ ἀποφήνω πάνυ ἀδι- 
κοῦντας αὐτοὺς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀποκτεῖναι χελεύσω, 
εἰ μὴ ξυφέρον' ἤν τε καὶ “Γ ἔχοντές τι ξυγγνώμης εἶεν -"-, 
εἰ τῇ πόλει μὴ ἀγαϑὸν φαίνοιτο. ' 8. νομίξω δὲ περὶ τοῦ 

μέλλοντος ἡμᾶς μᾶλλον βουλεύεσϑαι ἢ τοῦ παρόντος. 

καὶ τοῦτο, ὃ μάλιστα Κλέων ἰσχυρίξεται, ἐς τὸ λοιπὸν 
ξυμφέρον ἔσεσϑαι πρὸς τὸ ἧσσον ἀφίστασϑαι ϑάνατον 
ζημίαν προϑεῖσι, καὶ αὐτὸς περὶ τοῦ ἐς τὸ μέλλον κα- 

λῶς ἔχοντος ἀντισχυριξόμενος, τἀναντία γιγνωόκω. 4. 

7. Πρὸς τὸ ἧσσον ἀφίστασθαι] τὰς πόλεις, (λ. 4ὐγ.} --- Θά- 
νατον ξημίαν προςϑεῖσι) πρὸς τὸ :; καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις πα- 
ἀδειγμα σαφὲς καταστήσατε, ὃς ἂν ἀφιστῆται. ϑανάτ 9 γι 7 

ἐνξνον. “ 

Φ, Ἤν τε. Μοκαι. εὔτε. 
᾿ἡποφήνω. Ε. Ἐ. ἀποφαίνω. 
Εἰ μή. Βιερ. (6.) ἣν μή. 
ἬΝν τε -- εἶεν. “Ποῖ. Μδρ,. 

Δὴ εἰ.“ ὩΠῚζ, ϑουρίαγα ἀρεσίθ 
σογγαρία, ΜΙ οϑαι. Αὐ. ΟἿγ. Πδη, 
εἴ τε, χιιοά πο]ΐ ρΡΥΌΡδτθ, ψαβη- 
4τἀτπὰ ἔφοϊοραὶ Ηδυπιδηηῖ5 46 
Ῥγυδθοθρίς, Αἰ οἰ. Ρ. ΧΨῚ. Οὐ 
Ῥοβίθα δᾶ Ψ]σ. ρ. 822, νίγριι]α 
Ῥοβὲ ξυγγνώμης Ῥοϑιῖα Ἰοοιιη, 
ΒΑΠΔΥΙ ῬΟβ8586 ογϑθάεραῖ, ψ411ἃ 
Τοΐμπι Ἰοοῦτα βίο γθααῃῦ:, Νοψμ6 
Εἰδ) δὲ πιοοοηίθδ ρίατιθ ἀ5567676 
νοίο, Ἰαἀοίγοο νἱέαπε απ ἐμδονο; 
Ζιοχιι6) δὲ ζιέα νογιία αἰρτιο5, 14-- 
οἶγοο νϑηϊδη] ἀἰδυΐ, χιιδὲ σοτισε-- 
ἐογί ἑάοηι οἱτ έαξὲ οογαμοογθ. κα 
Ἐ᾿ φιῖθιι5 νουρα 4 οἶγοο νϑηΐδηι 
αἰαΥϊ, "6 δἰοας μῖο. ἴῃ ϑίθρη, ϑαϊε. 
Α}115 ΠΙΘΥ8 βουίρία βιιηῖ. Οὐδ8 
απ 18. ᾽πὶ, ἔχοντας Ἰορθη- 
αἰιπι δὲ εἶεν ἀο] θη τι 6556 ΠῸ5 
οοηϊθοΐπιι5 ΟΡ 55. οὐἱῦ, Ρ. 951. 
Ὁ πογιτα αἰίθυτιπι ργοραὶ Βεἰσίσ. 
ἴῃ Οοπΐθοξι, δα Αὐἱβίορ. Ρ. 978.» 
568 ἔχοντες ἱποίαγ. Ψ υπηι ἔχον- 
τας δἰοσορουύιηὶ Βιγροβ, Π1ΔΥ. 
ο1458. ἔαβο. ΧΙΙ͂Ψ, Ρ. 876. 1,1η-- 
αν. οἱ Οθηβου ΠΙΡΥὶ πΟϑίσ ἴῃ 
ἘΡΗΘΠΊΘΥΥ, Ιεπη. 8, 1820. πὶ. 
10}.,. 4 πουαλ ἀτϊο ΡΥΪΟΥΘ5. ῬΥῸ 
εἶεν οοπἰϊοίϊμηξ ξᾶν, αὐοα πο 18 

ἀποηαθ Ρ]ασοῖ, ἔθυεῖτι5 ζῆν, ἘΠῚ - 
ῬορΘη]ι5 Ποϑίου ἐλεεῖν. 1) ́ ββθης 
1)154τι15, ῬΉ]1101]. ὅρΡ 66. 1. Ρ. 94. 
σΟΙ ΘΥΣΙ Το ῖ ΒΡΚΚ. Αἀὰ. ποῖ. 

Τῇ πόλει. Οα55. Β. ΑΥ. ΟἾγχ, 
1241}. οὺ ἔογίαββθ δἐϊδηλ Μοβαιι. 
ἐν τῇ π. 4ιιοα τηϊγαπλισ Βι εἰσι ρ 
8556 51} 1. 1], {ι|11556. 

8... ΘΛ ΑΥ, ΟἿΣ, ΒΗ. ὥς 
Μιμα. πὶ. ᾧ, αιοα Βερ, (6.) 
ἸῺ Ἰηᾶγρ᾽. ΠΊ8Π. ΥὙ66. οἴη γρ. Π8- 
Ῥοὶ οὖ ρβϑβίπιθ ὑῬυόραὶ Βοποϑᾶ., 
αιδϑὶ ἐσχυρίζεσϑ'αι 51 σα 1 Π οοὲ σε δὲ, 

᾿Ισχυρίξεται. Ῥοδὲ ἢοο νοΥΡΌΠα 
οπὶ Β6ΚΙ.. σοπληια Ῥοβιιίμηηιι5, 
ἀεἸονίπειβ δαΐομι 1, αιιοα δηΐθ 
ἁλάνατον γΘρουϊοαλαν, 

Προϑεῖσι. Ο, στ. Ἐ. Μοβααι. 
ΑΥ. χπᾶῦρ, ϑίθρῃ, ὅ0}01. (1π οδ- 
Ῥ116) προςϑεῖσι. 1ῃὰ Βορ, (6.) 
Υγ60. 1181}. Ο᾽ ΒΊΡΘΥ Ο 50Υρ5. Αὐ 
να, δᾶποῖ, Μοχ ροβὲ αὐτός 
Οοὐμ]. πῖᾶ]86 σοπιπιᾶ ροδιιογδῦ. 
γιὰ, Ηδδοκ. 

Τέλλον. ῬΑ]. μᾶλλον. Ἡλεῖπά 6 
Ο. τἀναντίω, 5εὰ ἃ 5. ὥ. Ῥοβῖ 
γιγνώσκω δαιϊῖοχ ναΐσο ΟΟ]οὸπ 
Ῥομίξιν. Νοῖ5. οπὶ ΒΘΕΙ,, ριη- 
οἴππι ρΥδθδίαυθ ν] θα!) 4πι0- 
Ὠΐδπὶ δικαιότερος δὲ ΡῬτοχίῃηᾷ 
οι 5018 δηιιηοίαϊΐομθ καὶ οὐκ 
ἀξιώ --- ἀπώσ- οοἸδοσϑηΐ, 

ἐκ. Ἂς. ζ., 

ἐδ. 
ῳ ζημιωσό- κεφ. μ΄. 

ὃ. ἡ. 



ο8 5 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Γ. 

καὶ οὐκ ἀξιῶ ὑμᾶς τῷ εὐπρεπεῖ τοῦ ἐκείνου λόγου τὸ 
χρήσιμον τοῦ ἐμοῦ ἀπώσασϑαι. δικαιότερος γὰρ ὧν αὖ- 
τοῦ ὁ λύγος πρὸς τὴν νῦν ὑμετέραν ὀργὴν ἐς ΜΜυτιλη- 
ναίους, τάχ᾽ ἂν ἐπισπάσαιτο. ἡμεῖς δὲ οὐ δικαξζόμεϑα 
πρὸς αὐτοὺς, ὥςτε τῶν δικαίων δεῖν, ἀλλὰ βουλευόμεϑα 
περὶ αὐτῶν, ὅπως χρησίμως ἕξουσιν. “ 

΄ - Ψ - ᾿ “, ΄ 

(Ὅτι τὸ ϑάνατον ζημίαν προϑεῖναι οὐδὲν ὠφελεῖ πρὸς τὸ ἀποτρέ- 
πεῖν τοὺς ἀνθρώπους τῶν ἁμαρτημάτων.) 

με. »»,ἸἘν οὖν ταῖς πόλεσι πολλῶν ϑανάτου ξημία 
πρόκειται, καὶ οὐκ ἴσων τῷδε, ἀλλ᾽ ἐλασσόνων ἁμαρτη- 

μάτων: ὅμως δὲ τῇ ἐλπίδι ἐπαιρόμενοι κινδυνεύουσι, 
καὶ οὐδείς πω, καταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ περιέσεσθαι τῷ 

1. Τῷ εὐπρεπεῖ] τῇ πιϑανολογίᾳ τοῦ Αλέωνος. --- 4. Οὐ δι- 
χαζόμεϑα πρὸς αὐτούς] οὐ διπαστῆ Ἴριον ΟΌγ προτοῦμεν κατὰ τῶν 
Μιτυληναίων. (Δ. «40γ.) --- 5. Ὥςτε, τῶν ΠΣ --} οὐ περὶ τοῦ 
᾿ πάτον φησὶ, συμβουλευόμεϑα, ἀλλὰ τοῦ συμφέροντος. --- 6. 
ΧΔρησίμως] ἡμῖν δηλονότι. (λ. “4ὺγ.) 

με. 7. Ἐν οὖν ταῖς πόλεσι -- --Ἰ τοῦ Κλέωνος συμβουλεύ- 
σαντος ἀποκτεῖναι πάντας Μηιτυληναίους, καὶ παράδειγμα τοῖς ἄλ- 
λοις ποιῆσαι Ἕλλησιν, ἵνα μὴ ἀφιστῶνται. ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων, ὃ 
“ιόδοτος ταναντία συμβουλεύων φησὶ πρὸς τοῦτο ἐκ τοῦ μᾶλλον. 
εἰ γὰρ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι πολλῶν καὶ οὐ μειξόνων ἐγκλημάτων 
ϑάνατος ἡ ζημία πρόκειται, καὶ ὅμως οἱ ἄνϑρωποι, τῇ ἐλπίδι 
ἐπαιρόμενοι» διψοκινδύνως ἐγχειροῦσιν αὐτοῖς, καὶ οὐδεὶς δύναται 

πωλυτὴς γενέσϑαι τῶν τηλικούτων ἔργων, ἀλλ᾽ ὁσημέραι πράττον- 
ται; δῆλον ὅτι, καὶ εἶ τοὺς Μηιιτυληναίους ἀποκτείνωμεν, ζημιού- 
μεϑαὰ μὲν καὶ περὶ ἑαυτοὺς σφαλλόμεϑα, οὐ μέντοι γε φόβον τινὰ 
τοῖς ἄλλοις παρέξομεν, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον ἔστιν ὅτε ἀποστήσονται, 
τῇ ἐλπίδι, κουφιξόμενοι. τς Πολλῶν] οἷον τυραννίδος, καὶ προδο- 
σίας, καὶ φόνου, καὶ μοιχείας; καὶ ἄλλων. -- 8. Τῶδε] τῷ τῶν 
“Μιτυληναίων ἀδικήματι, τῇ ἀποστάσει. --- 9. Κινδυνεύουσι] διψο- 
κινδύνως πράττουσι. - 10. ἘἘ Χαταγνοὺς ἑαυτοῦ ---Ἴ ῥεχϑὲν δέ 
τε νήπιος ἔγνω. ( 40γ.) 

4. ᾿γμετέραν. Βε6ρ. (6.) ἡμετ. 
ἸΤὰαχ᾽ ἄν Ο455. Ατις. Ει, Ρα]. ται. 

Ἡ. Ἀερ. (6.) στ. Ὦ. 1. Ε- τὴ. Τῷῶδε. νη, τῶνδε. 
ΑΥ. Οἷγ. ρύὸ νῃ]β. (Ηᾶδβοκ. ᾿Ἐπαιρόμενοι. Βορ. (6) οὐ πε- 

ΑΥ. Ογ. Πδη. ξημίαι πρόκειν- 

Β6ΚΚ.) τάχα ἄν. 
Βουλευόμεϑα. (855. ΟΥ, ΨΙηα, 

Ατ. Οἰν. ἤδη, βουλύμεϑα. 
ΠκΑν». ΧΙΝ. Θανάτου. πὶ. ΑΥ. 

ΟἾγ. πιᾶὶθ ϑανάτων. 
Ζημία πρόκειται. Ο, ξημία 

πρόκεινται. ΟἹ. Οτ. Ὦ. Ε΄. πὶ. 

οἱ οὑπὶ βραῖϊο νϑοῖιὸ ροβὲ σερέ 
οὐ νιϊο, πὰ πιᾶῦϑ. 4]. χχδη. δα- 
ποῖαϊδξ. 

Οὐδείς πω καταγνοῦς. 508Π01. 
Βαμα, ρ. 101. Τὸ δὲ οὐδείς 
πῶ ἀντὶ τοῦ οὐ πώποτε. καὶ Θου- 
κυδίδης " οὐδείς πω καταγνούς. 

10 
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ἐπιβουλεύματι, ἦλθεν ἐς τὸ δεινόν. 2. πόλις τε ἀφιστα- 

μένη τίς πω, ἥσσω τῇ δοκήσει ἔχουσα τὴν παρασχευὴν, 
“. ᾿ ’ κι] κά [ἢ γ “ ’ 

ἢ οἰκείαν, ἢ ἄλλων ξυμμαχίᾳ, τούτῳ ἐπεχείρησε; 8. πε- 

φύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, 
καὶ οὐκ ἔστι νόμος ὅςτις ἀπείρξει τούτου. ἐπεὶ διεξελη- 

λύϑασί γε διὰ πασῶν τῶν ξημιῶν οἱ ἄνϑρωποι, προς- 
τιϑέντες, εἴ πῶς ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν κακούργων" 
καὶ εἰκὸς τὸ πάλαι τῶν μεγίστων ἀδικημάτων μαλακο:- 
τέρας χεῖσϑαι αὐτὰς, παραβαινομένων δὲ τῷ χρόνῳ, ἐς 
τὸν θάνατον αἱ πολλαὶ ἀνήκουσι" καὶ τοῦτο ὅμως παρα- 
βαίνεται. 4. ἢ τοίνυν δεινότερόν τι τούτου δέος εὕρε- 

9, Τίς πω] οὐδεμία. --- 5. Τούτου τοῦ ἁμαρτάνειν δηλονότι. 
-- Διεξεληλύϑασι --- ---Ἰ ἐπραγματεύσαντο, φησὶ, περὲ πάσης ἀδι- 
κίας καὶ ἁμαρτίας οἱ νομοϑέται. καὶ ἐξέϑεντο ποινάς. --- 9. 40Ὁ- 
τάς] τὰς ζημίας. (1λ. 40γ.) --- 10, ἀνήκουσιν) ἀνέρχονται. (λ. 40γ.) 
-- 11. Τούτου] τοῦ ϑανάτου. 

τὸ δεινόν. Ὦ. τὸν κίνδυνον, 
4τιαηι ἰηϊουργοίαιοη θη 1ΔΠπὶ 6. 
19. ἴπ αἰϊψιιοῖ ΠΌΥῚ5. 1 ΘΗ ΪΠΊ15, 

9. Οὐδιείαν. (455. Απρ. Μοβαι. 
ΕἸΟΥ. τηᾶτρ. δίδρῃ. δὲ σουσβοῖτιβ 
1Τι. οἰκείᾳ. Οτ. ΠΏ δη. οἰκίαν. 

Ξυμμαχίᾳ Οα55. Ατιρ. ῬΩ]. Τῇ, 
ψαι. Μοβαιι. ΕἸΟΥ, πηᾶγρ. ϑίθρῃ. 
Ἡδδοῖ. ΒΕΚΙ. Ξυμμαχία Ἐ-. Η. 6. 
οοα, Βα45. συ.  α]ρο ξυμμαχίαν. 
Ουοα πϑηῖθ οαπὶ 81]. ξυμμα- 
χικήν ἸλΙοΥΡΥ θαυ! 1ἰσθὲ, ἢθο ἃ 
Βαιιθσο, {μδι νἱὰ, δριια πο5 1. 
1. Ῥ. 800., 5815 ΡΥΟΡΑΒΠΙου ἀ6- 
Σδηβιπι 6ϑβὶ. 

Τούτῳ. Ῥα]. ΤΙ. αι. ἤοσ. (6) 
τοῦτο, ἴῃ Β6ρ, ἰάπΊθη τούτῳ 8} 
οηγθπηα. γος. 8}, 1ηΐ. νθΥ8, Αξ' 
τη. τούτῳ μαρεῖ, 5684 τό ϑιιρτα 50 γ. 
ϑιαϊπι ρΡοβῖ ἐπεχείρησε 5ἰβηιηι 
Ἰηϊουσοσδηάϊ οὐλπ Κὶδίθη). ρυὶ- 
ταϊ5 Ροϑβι Ηδϑοῖϊς, 

8. ᾿Επεὶ διεξεληλύϑασιν. ῬΑ]. 
ἐπειδὴ ἐξ. Βιεα. (Ο.) ἐπειδὴ διεξ. 
Ῥγο διεξεληλ. ΑΥ. ΟἾγ. 28η. δὲε- 
ληλ. Δμπίε ἐπεί ΒΈῈκκ. ρτὸ νι]ρ. 
Ῥιιποῖο οομμηιᾶ ροϑβιξ, αποα 
ὨΟΒῚ5 πο ϑβιΐποογε νἱαθ)αίτ, 

αυπιηι ἃτιΐθ καὶ εἰκός ποσὶ Β6Π6 
Ῥίθηθ ἱπίθυραμησαίατ, δὲ ἐπεί 
᾿ς ἴπ ποϊομθι ραγίΐοιϊδα γάρ 
ἐγδηβθαῦ. 

Προςτιϑέντες. Προτιϑέντες 
σοΟΠΊ πο πἄδὲ Καὶ δ. δα Π)οη. ΗΔ]. 
Ῥ. 161. Αἱ νἱ. 88 ο. 44. 
ΡΒ. πως. ΟἸγ. ὅπως. 
Ἥσσον 5. ν. 8]. πιδῃ. Ο. 
Εἰκὸς τὸ πάλαι. δ. (6.) Β. 

Βαγ. Α]ά. ΕἸου, εᾶ, Β85. εὐκό- 
τως πάλαι, Ο. ἴαπιοη νὰ]ρ. 40 
8]. τηϑη, πὶ ΠΊαΥρ. παρεῖ, Οοα, 
Β85. εἰκὸς πάλαι. 

Παραβαινομένων. 1. παραβαί- 
νῶν, 5684 νυ]ϊρσ, ἴπ ΤΔΥΡ. ΔΡ 8]. 
ΤΔ 1. 

Τῷ χρόνῳ. Ἐ. τῶν γρόνων. 
(ΟΠ πια ΠῸΠ Ροδὲ δθὸὺ ψϑυύθϑ, 
564 δηΐθ θᾶ οοϊἹοοδὲ Β οἷβκο. 

᾿λνήκουσι. ,,Ἤπιο ξοτξα 5515 τ6- 
βρδχὶ: ϑυ1465 ἴῃ ἀνήκει, 6 ΤΜι- 
ογά, Ἰαιιάδης ἀνήκουσιν, ἀντὶ 
οὔ τελευτῶσι, λήγουσι.“ ὈῸΠΚ, 

ὍΕ, ΒΕΚΚ, Απϑοᾶά. ρΡ. 408. 

4, Εὐὑρετέον. Ἀερ. (6.) εὑὕρη- 
τέον. Αἱ νὶὰ, Γ.0}. δὰ Ῥῃγγη. Ρ. 
446, 



5583 ΘΟΥΚΥΖΊΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΩΑΦΗΣ ΓΙ. 

τέον ἐστὶν, ἢ τόδε γε οὐδὲν ἐπίόχει" ἀλλ᾽ ἡ μὲν πενία, 
" , Ἁ ἰ , Ὁ 9.3.8 ᾿ Ὁ» " 

ἀνάγκῃ τὴν τόλμαν παρέχουσα, ἡ δ᾽ ἐξουσία, ὕβρει τὴν 

πλεονεξίαν καὶ φρονήματι, αἱ δ᾽ ἄλλαι ξυντυχίαι ὀργῇ 
τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἑκάστη τις κατέχεται ὑπ᾽ ἀνηκέστου 
τινὸς κρείσσονος, ἐξάγουσιν ἐς τοὺς κινδύνους. 5. ἥ τε 

ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντὶ, ὁ μὲν ἡγούμενος, ἡ δ᾽ ἐφε- 

πομένη, καὶ ὃ μὲν τὴν ἐπιβολὴν ἐκφροντίξων, ἡ δὲ τὴν 

1. Οὐδὲν ἐπίσχει] οὐδὲν κωλύει. φησὶν; ὁ τοῦ ϑανάτου φόβος 
τοὺς βουλομένους ἐξαμαρτεῖν. --- ᾿Αλλ΄ ἡ μὲν πενία --- ---Ἴ τὰς 
αἰτίας βούλεται δηλῶσαι τῶν ἁμαρτημάτων, ἀφ᾽ ὧν κινούμενοι 
ἄνϑοωποι ἁμαρτάνουσι" χαί φησιν ὅτι οἱ μὲν ὑπὸ πενίας ἀναγ- 
κάξονται λῃσταὶ εἶναι, οἱ δὲ ὑπὸ ἐξουσίας καὶ μεγαλοφροσύνης 
πλεονεχτοῦσιν, οἱ δὲ ὁμοίως διά τινα κρείττονα ἀναγκάζονται κιν- 
δυνεύειν, οἷον οἱ μέϑυσοι καὶ πόρνοι δι᾿ ἡδονήν" καὶ ὅπερ φη- 
σὶν ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς ἠϑικοῖς, ὅτε πᾶσα πρᾶξις καὶ προαίρεσις 
ἀγαθοῦ τινος ἐφίεσϑαι δοκεῖ, --- 8. Αἱ δ΄ ἄλλαι ξυντ.} οἱ ξυντυ- 
χόντες τοῦ μέσου, ἤτοι μήτε πένητες μήτε πλούσιοι ὄντες. (λ. Κασσ. 
“4“ὐγ.) --- “Ἐ Ὀργῇ ] ὀργὴ ὁ τρόπος. ( 40γ.) --- 5. Ἥ τε ἐλπὶς καὶ 
ὁ ἔρως] πρῶτόν τις ἐρᾷ, εἶτα ἐλπίζει, εἶτα ἐγχειρεῖ. ᾿Ησίοδος " 
ἹΜούνη δ᾽ αὐτόϑι ἐλπὶς [ἐν ἀῤῥήκτοισι δόμοισιν ΓΕνδον ἔμιμνε, 
πίϑου ὑπὸ χείλεσιν. (λ. Κασσ. 4ὐγ.}] καὶ τὰ ἑξῆς. --- 6. ὁ ᾿Επὶ 
παντί] ἱ ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐξάγουσιν ἐς τοὺς κινδύνους. (1. Κασσ.) 
--- 7. Τὴν ἐπιβολὴν --- εὐπορ. ἐπιβολὴν τὴν ἐγχείρησιν, εὐπορίαν 
τὴν ἄνυσιν. --- Ἐχφροντίζων) ἔξω φροντίδος τυϑέμενος. (λ. 40γ.} 

Τύδε γε. ΟΔε5. ῬΑ]. 1τ, αΐ. 
Βερ. (6.) τόγε; Ἀ6ρ. (6.) 14- 
χαθὴ οἴῃ δέτες, δαβουρίο. ῬΥῸ 
ἐπίσχει Ὁ). 1. Ε,.. ἐπίσχειν, εἰ Ὁ. 
πὰ ππᾶτρ. οὐδ᾽ ἂν ἐπίσχη. Ῥοϑὶ 
ἐπίσχει δυΐθαι νι ϊσὸ Ριιῃ οὔτι 
οϑὶ. δριιὰ ΒβκΕ. ΘΟΠΊΠΠΆ. 

ΠΠαρέχουσα. Ἐ᾿. κατέχουσα. 
Φρονήματι. Φρόνημά τι Ἰερὶ 

ἀρ εὲ ἸΚοχιτπι 1 το ., Σὰ σ6- 
δομίολιο Ποἰϊοχιίδοθον δεααίδνοῦ- 
7}ἀϑϑμτιροη Ὁ. 18. οἱ φρύνημα 
1δηι ΠΟΙ 5 τ, τι] οθ δῖ, 

Αἱ δ᾽ ἄλλαι. ,.Αμΐα πᾶθο νοῦ- 
ῬΡὰ ροῃϑῆδα 6ϑὲ αἰβιϊπ οἷο πλϊ Π ΟΥ̓, 
πὸ πη Καβο. Νπη ρυδθοθαά, ἡ 
πενία οἱ ἡ ἐξουσία ρΡοπάοπι ἃ 
νερὸ ἐξάγουσιν. ““ ὈΓΚ, Ριιη- 
Οὕἴτιμλ ἸΡΊ τσ ἴῃ νἱγσι]δπι πιιΐα-- 
νὴ Ηδδοκ. 
Ἕκάστη. Ῥπκογ. σομϊϊοῖς ἑκά- 

στη, 4υοα ρ]αοθὶ Οἱ]. ΚΙβίδπι. 
αἰ]. ντὰ. δαποί. 

'- 

Κατέχεται. Ἐ. παρέχεται. Ὦδπ. 
κατέρχεται- 

Κρείσσονος. Μυϊραίιπι (ΒΕ ΚΚ.) 
κρείττονος οὑπὶ Ηδδοῖ,, σοΥγοχῖ- 
τλι5. Ια, ἘΔΥΥ. ἀἰβοῦ, δουρί. 

5. Παντί. Ῥιιπεῖο, αιοᾶ 56- 
αιιθθδίαν, οοπληῖα οἰ ΚΊβίθπ,. 
ῬΥΠλι5. δ. 5.111} Θδηἀθηιαιι6 
Ἰατουριιποι μοι ρΡοβὲ ἐφεπομ. 
Ῥγο οοἷο ἀβαϊ Ηδδοκ. 

᾿Ἐπιβολήν. Ο. Μὶμα, ἐπιβου- 
λήν, αιοα ἴἄθπι οδὲ ἴῃ Ο8885.» 
δϑὰ ἴθὴ Ὁ Ταοϊαπ τηδ πη, Υθο, ΡΥῸ 
8116 Πἰΐογα ἀθ]οῖα. Τάθ ἐπιβου- 
λήν Θταηιηιΐο δα ϑ00]. ταβὶβ 
Τ)αὴ. θα αἰϊτου Κ 4]1. ,, Ετίδτ πὶ 
ΤΒοπα [5. ἐκφροντίξω) νἱϊοθθ 
ράμπιν ὡς [ὃ οχ Εἰργῖ5 τ δε 
Οιἰάεηα.1 μὲν τὴν ἐπιβουλὴν ἐκ- 

εφροντίξζων.“ ὨΠΚ, Εδάθμηι νο- 
σαϊα ἴδῃ 1, 98. σομἔμδᾶ νἱα] - 
χιι5. Οἵ. ΙΝ, 76. 
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εὐπορίαν τῆς τύχης ὑποτιϑεῖσα, πλεῖστα βλάπτουσι, καὶ 

ὄντα ἀφανῆ } κρείσσω ἐστὶ τῶν ὁρωμένων δεινῶν. 6. καὶ 
ἡ τύχη ἐπ᾽ αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλλεται ἐς τὸ ἐπαί- 
ρειν. ἀδοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε παρισταμένη, καὶ ἐκ τῶν 
ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινὰ προάγει, καὶ οὐχ ἧσσον 
τὰς πόλεις, ὅσῳ περὶ τῶν μεγίστων, ἐλευϑερίας ἢ ἄλλων 
ἀρχῆς, καὶ μετὰ πάντων ἕκαστος ἀλογίστως ἐπὶ πλέον 
τι αὑτὸν ἐδόξασεν. 1. ἁπλῶς τε ἀδύνατον καὶ πολλῆς 
εὐηϑείας, ὅοτις οἴεται, τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμέ- 
νης προϑύμως τι πρᾶξαι, ἀποτροπήν τινα ἔχειν ἢ νό- 
μὼν ἰσχύϊ, ἢ) ἄλλῳ τῳ δεινῷ.“ 

ἰχ) , »" »- , 9 2 [ὦ ᾿ 

(Οτι τὸ χαλεπῶς τιμωρεῖσϑαι τοὺς ἀποστάντας ποιησει τούτους 

τὸ λοιπὸν ἰσχυρογνωμονξατέρους.) 
ἡ » κ ΒΩ -»" - Υ͂ -»"Ὗ ’ σ 

μϑ. »»Οὔχκουν χρὴ οὔτε τοῦ ϑανάτου τῇ ζημίᾳ ὡς 

5: Ἐπ᾿ αὐτοῖς} μετὰ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἐλπίδα. (1. 40γ. ) - 
4, ᾿Αδοκήτως γὰρ ἔστιν -- --ἸῬ πολλάκις; φησὶν, ἐγχειρήσας τις 
πράγματι ἔτυχεν αὐτοῦ, ἄλλος δὲ θεασάμενος διψοκινδύ ὕνως πατα- 
τολμᾷ τοῦ αὐτοῦ πράγματος; καὶ ἀπὸ μικροτέρων ἀφορμῶν ἔστιν 
ὅτε, διὰ τὸ καὶ τὸν ἄλλον ὁρᾷν ἐπιτυγχάνοντα. --- 5. Προαγει 
παρακινεῖ. (1: 470ὖγ. ) -- 6. Ἐλευϑερίας ἢ ἄλλων ἀρχῆς] Ποτίδαια 
περὶ ἐλευϑερίας, ᾿ἀϑῆναι περὶ ἄλλων ἀρχῆς; ἕν τε Σικελίᾳ καὶ 
πολλαχοῦ. ἐξ χο “Ἕκαστος ἀλογίστως - ---ἸΡΨ] καὲ ἕκαστος; 'φησὶ, 
τῶν πολιτῶν μετὰ τοῦ κοινοῦ ἀλογίστως μειζόνως δοξάξει, καὶ ἐλ- 
πίζει νικῆσαι. - ὃ, “ἡπλῶς τε Ξ: ταῦτα πρὸς Κλέωνα. 

μς΄ 12. Οὔκουν χρὴ -- ἀντὶ ἐάν τε; φησὶ, ἁΔανάτῳ διαχρήση- 
σϑε Μηιτυληναίους, ἐάν τὲ ἄλλῳ τῳ δεινῷ τούτους κολάσαντες νο- 
μίσητε ἀσφαλῶς ἕξοντες ὑπὸ χεῖρα τὰς πόλεις τὰς λοιπὰς, οὐ χκα- 

ἹὙποτιϑεῖσα. Ἡ. ὑποϑεῖσα ααπι 7. Τῆς ἀνθρωπείας. Τῆς οτι. 
τι 5. ν. α]. πΊδη. 

Πλεῖστα βλάπτουσι. ΟΕ. Ἐ, βλά- 
σπιτ. πλεῖστ. 
6. ̓ Ἐλευϑερίας. Ο. Ἐ. τε ἐλευϑ'. 
᾿Αρχῆς. ΟοἸΙοη ροϑβὲ ποὺ νοῦ, 

οὕ Ηδδοκ. οἱ ΒΕΚΚ, 1 σΟΠΊΠΊ8 
Τα αν ηλ115., τς ὅσῳ οἰΐδηι δα 56- 
4165 πλθ πη ὈΥΙϊ ΠῚ δρϑοίθε. Αδα. 
ποῖ, ΘΕΙ, 1. Ρ». 194. 
αὑτόν. Βαᾶυ. ΑἸἹὰ. ΕἸοῦ. Β85. 

αὐτον. (ἀ58. ΟἹ. Ε΄. 1. Και. Ἀ6ρ. 
(9. στ. Ὦ. Ε. μα, χὰ, ΑΥ, ΟΒγ. 
αὐτῶν. ῬΑ]. διὸ αὐτῶν αι αὖ- 
τῶν. 

“ ἀπογα Εἴ ΡΝ ΜῊΝ 

Τί, Ῥτο ἀνθρωπείας αῖ. ἀνθϑρω- 
πείνης. Η. Ῥιοσ. (6.) ρα 
νῆβ. Αἴ νἱᾷ. δαποῖ. 84 1, 99, 
᾿Ισχύϊ. 1). ἐσχύει. 
ἄλλῳ τῳ. Ἀπῖο ΟΟ1]. ἄλλῳ τῷ. 

Βερ. ἄλλῴ τῳ. Νέξο δου ὦδε5., 
βϑὰ πίς δ θπιθηᾶδί. οὐ οἵϊπὶ ν6- 
5.10 115 ογαδὶ δοοθηΐιβ ἴῃ τῷ. 
.» Ῥαΐο Υϑοῖθ 6558 ἴῃ θρ. τῷ ὑΥῸ 
τινί, υἱὖ ΑἸ101 τ1]1165.“ Ὁ1Κ. 

Ολν. ΧΙΜῚ. Οὔκουν --- ζη- 
μίᾳ. ΒΕκκ, Αμποοᾶα, Ρ. 57. ῬΑ], 
οὐκ οὖν. 

Τοῦ ϑανάτου. Τοῦ οπι. Ε. 

ΟΝ 



40Ὁ0 ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙ. 
“ 

ἐχεγγύῳ πιστεύσαντας χεῖρον βουλεύσασϑαι, οὔτε ἀνέλ- 
πιότον καταστῆσαι τοῖς ἀποστᾶσιν, ὡς οὐκ ἔσται μετα- 
γνῶναι, καὶ ὅτι ἐν βραχυτάτῳ τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι. 
ο, σκέψασϑε γὰρ, ὅτι νῦν μὲν, ἤν τις καὶ ἀποστᾶσα 
πόλις γνῷ μὴ περιεσομένη, ἔλϑοι ἂν ἐς ξύμβασιν, δὺυ- 
νατὴ οὖσα ἔτι τὴν δαπάνην ἀποδοῦναι, καὶ τὸ λοιπὸν 
ὑποτελεῖν "ἷ ἐκείνως δὲ τίνα οἴεσϑε ἥν τινα οὐκ 
μὲν ἢ νῦν παρασκευάσασθαι, πολιορκίᾳ τε παρατενεῖ- 
ὅϑαι ἐς τοὔσχατον, εἰ τὸ αὐτὸ δύναται σχολῇ καὶ ταχὺ 

λῶς ἔσεσϑε βεβουλευμένοι. ἡ, γὰρ ἀνϑρωπίνη φύσις ὀξύῤῥοπος 
οὖσα οὐκ ἀνακοπήσεται τῆς 15 τῇ τοιαύτῃ ὑμῶν ἀσφαλείᾳ. 
(Βασ.) - 1. Ἐχεγγύῳ] βεβαίῳ, ἰσχυρᾷ, ἐγγυῆσαι δυναμένῃ. - 
Οὔτε ἀνέλπιστον καταστ. τ. ἀποστ. 1 τῷ ,Φηφίσασϑαι ϑάνατον 11.- 
τυληναίων; ὡς ὃ Κλέων ἠξίου. τὸ δὲ οὔκουν χρὴ ἀπὸ κοινοῦ ἰλη- 
σιτέον]. -- 8. Ἔν βραχυτάτῳ] καιρῷ δηλονότι. - 5. Τνῷ μὴ, πὲ- 
φιεσομένη) ἀντὶ τοῦ ἀπελπίσασο τοῦ «περεεῖναι καὶ σωϑῆναι. ὃ δὲ 
ψοῦς τοιοῦτος; ὅτι, ἐάν τις ἀποστῇ ἀφ᾽ ἡμῶν πόλις, πάλιν αὐτὴν 
ἀναληψόμεϑα., καὶ τὰς δαπάνας οὐκ ἀπολέσομεν. διὰ τὸ ἐλπίδα 
αὐτοῖς ξωῆς νομοϑετῆσαι. ταῦτα δὲ πρὸς τὸν Κλέωνα, εἰπόντα 
,»ἡμῖν δὲ πρὸς ἑκάστην πύλιν ἀποκπεκινδυνεύσεται τά τε χρήματα 
“καὶ αἱ ψυχαί.“ --- Ξύμβασιν φιλίαν. (1. Κασσ. 4ὑγ.} --- 1. ᾿Ἐκεί- 
νως] ἀλλοτρόπως. (1. Κασσ. 40υγ.) 

᾿Ἐχεγγύῳ. Ἦϊιο γαβρίοπιηὶ δ 14, 
Ζοι. Ῥπανοσυ. Υἱᾶ, δάποὶ. γὙγ459. 

Οὔτε. Ἐ.. καὶ οὔτε. 
Ἔσται. Οδ55. Ατρ. Μῶοβαι. 

ἔστι. 
Καταλῦσαι. ἘΠ. Β85. (ποι 

οοὐα. Β45.} καταλοῦσαι. 
9, Σκέψασϑε. Ὁ. σκέψασθαι. 
Καί οτι. Αυ, Ομν. Πδη. 8εᾶ 

Ῥεγεῖποι δα ἀποστᾶσα, Ποο πιο- 
ἀο, ἤν τις πόλις καὶ (καίπερ) 
ἀποστ. 

Γνῴῷ μή. ΟἹ υς Ον. γνώμη. 
ῬᾺ]. γνώμῃ. 
Ἔλϑοι. Βιορ. ἔλθοιεν. Ι. ἔλϑη- 

Τίνα. Ἐ. τί γάρ. Ῥτο ἐκείνως 
Ψ μα, ἐκεῖνος. 

“Ἣν τινα. (455. ΟΥ. ἦν τινα. 
ΨΙηά. ὅν τινα. 

Παρασκευάσασϑαι Οδ55. Δηδ. 
ῬΑ. ΤῈ ΕΗ Βδρ, (6) Ὅε:. 
Ὁ. 1. Ε. Νιμᾶ, ΑἸὰ. Ηδδοκ. Βεῖικ, 
ψυ]ρο παρασκευάσεσϑαι 5ϊοιιὶ 

οοἄ. Β45. εχ οπποπμᾶ, Οἵ. 1. 1. ν. 
975. ΜΝαυϊραίδν δηγθη δἰ αιιδη-- 
τὰιπι Θοπλη θη ἰαηΐ ΟἸθομῖβ γοῦρα 
τίνα οἴεσϑε ὅντινα οὐ --- ἀπο- 
στήσεσϑιαι 89, 7. διαϊπι πολιοο- 
κίᾳ δέ. σὰπὶ ᾿Βοῖοβκ. 41 πλδ]1Ὁ, 
νἱαθαὶ 1. 1. Ρ. 977. 

Τοὔσχατον. Ε. τὸ ἔσγ. 
ἙΪ. ὐκβε.. Οὐ Βαῖ ας Ἤ. 

Β6ρ. (6.) Β. Ὁ. (ργχο αιἷο Ἐ,. 
1η 816 ποιηϊπδὲ 'Β6ΚΚ.) 1, Αὐὶ ΒΑΥ. 
ΑΙ4. ΕἸοτ. Βαϑ: Ψ 41]. ἢ, ατιοά ἴπ 
πὶ. ΒΊρΥα 507.7 588 (. ἦπ, ΠΊΔΥΡ. 
81. πιϑῃ, εὖ μαρθϑὲ, Απίο ἤ, απο 
Κίβίθηι. οἱ Βθηθᾶ, ργορϑῃηξ, (888, 
μαρθοὲ αἰεὶ οὐ οθηι ΤΠ} 1 1811, 
ΟΥ. πιαχίπιαμι, Ῥογέ. ἴηίθυγος- 
δαμαϊ εἰρη. 864 ὨΪΠ81] εχ Πῖς 
δρίαηι 6556 ΥἱΧ δϑὺ ΟἹΥ ἷη δά- 

ποις. ἀεπιοπείτοπιιβ. 14, Ογαπι- 
ΟΠ δηϊπιαᾶνν. 1 500]. 

Ταχύ. Βιοα. (6.) ταχεῖ. Β. ταχι. 
Δηΐθα ΑἸ. σχολή- 
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ξυμβῆναι; 8. ἡμῖν τε πῶς οὐ βλάβη δαπανᾷν καϑημέ- 
᾿ ᾿ ἦσο, δ τ ὃ. “ , τι ἡ , 

νοις διὰ τὸ ἀξύμβατον, καὶ ἣν ἕλωμεν πολιν, ἐφϑαρμέ- 

νην παραλαβεῖν, καὶ τῆς προςόδου τὸ λοιπὸν ἀπ᾽ αὐτῆς 
στέρεσθαι; ἰσχύομεν δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους τῷδε. 4. 
“ 2 " Ε ᾿ ἰδ» - Ἔα ΩΝ 
ὥςτε οὐ δικαστὰς ὄντας δεῖ ἡμᾶς μᾶλλον τῶν ἐξαμαρτα- 

νόντων ἀκριβεῖς βλάπτεσθαι, ἢ ὁρᾷν, ὅπως ἐς τὸν ἔπειτα 
χρόνον μετρίως κολάζοντες, ταῖς πόλεσιν ἕξομεν ἐς χρη- 

΄ Γ 2 4 - δ" Α δὶ ; ᾿ 

μάτων λόγον ἰσχυουσαις χρῆσϑαν" καὶ τὴν φυλακὴν μὴ 

ἀπὸ τῶν νόμων τῆς δεινότητος ἀξιοῦν ποιεῖσθαι, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς ἐπιμελείας. 5. οὐ νῦν τἀναντία 
δρῶντες, ἤν τινα ἐλεύϑερον καὶ βίᾳ ἀρχόμενον, εἰχότως 
πρὸς αὐτονομίαν ἀποστάντα, χειρωσώμεϑα, χαλεπῶς οἷό- 
μεϑα χρῆναι τιμωρεῖσϑαι. 6. χρὴ δὲ τοὺς ἐλευϑέρους 
οὐκ, ἀφισταμένους, σφόδρα κολάζειν, ἀλλὰ, πρὶν ἀπο- 

»" Ψ, ΄ κ [4 ΄, 

στῆναι, σφοδρα φυλασδειν, καὶ προχαταλαμβᾶνειν, πῶς 

μηδ᾽ ἐς ἐπίνοιαν τούτου ἴωσι, χρατήσαντάς τε ὅτι ἐπ᾽ 
ἐλάχιστον τὴν αἰτίαν ἐπιφέρειν. “ 

9: Διὰ τὸ ἀξύμβατον]͵ διὰ τὸ ἀσυγχώρητον. - 85. Παραλα- 
βεῖν) ἀπὸ κοινοῦ τὸ πῶς οὐ βλάβη ἡμῖν; (λ. Κασσ. 40γ. -- Τῆς 
προφόδου] τοῦ κέρδους. (1. Κασσ.) --- 4. Τῷδε) τῇ προρύδῳ καὶ 
φορολογίᾳ. --- 8. Δογον] ἀπαρίϑμησιν. πρὸς τὸν τύ ρου καὶ ταῦ- 
τα. --- 11. “Ιφῶντες] ἡμεῖς οἱ ᾿ἀϑηναῖοι. τὸ ἑξῆς [τοῦ λόγου]: ἤν 
τινα ἀποστάντα χειρωσώμεϑα, χαλεπῶς οἰόμεϑα χρῆναι τιμωρεῖ- 
σϑαι. --- Βίᾳ] ἀκουσίως. (2. Κασσ. 40γ.} -- 14. “ἀφισταμένους 
τοῦ ἄρχεσθαι. τὸ ἑξῆς, ἀφισταμένους οὐ σφόδρα κολάζειν. (λ. 
Κασσ. 40γ.) --- 16. Τούτου] τοῦ ἀποστῆναι. --- 17. ΕἾ ᾿Επιφέ- 
θειν] ἀπὸ κοινοῦ τὸ χρή. (40γ.) 

8. Ἡμῖν τε. Βορ. (6.) ἦμ. δέ. Ηδδοκ.) εἰς. (Ὑἱμ, εἶς.) ΟΥ̓. Τ΄ 
Παραλαβεῖν. Ο. παραβαλεῖν, 1. ». 212. οὐπὶ Εδυυ, αἶβου- 

ἃ]. τηδη. παραλαβ. ΣΑΤΟ τα ἈΡτς 

Τὸ λοιπόν. Το οὔ. ΑΥ. Ἐπίνοιαν. Βιοσ, (6.) απο- 
Ψοιαν.) 8564 ἐπι τθ6. "δι. 5110 67 5. Τἀναντία (455. Δὰρ, ΟἹ. Τί. 

αι, Η. Β6ρ. (6.) Βεκς, Ψα]ρὸ 
(εἐ Ηδδςκ.) τοὐναντίον. 

6. Ἐς Ε΄ ΒΕΚΚ. ρχο νι]ρ. (6 

ἀπο. - 
Κρατήσαντας. ΑΥ. αἰγ. κἈρα- 

τήσαντες. 

Ἔ5 



ἐδ. 
κεφ.29' 

δ. ς. 

οοῦ. ΘΟΨΤΙΟΤΦΖΙΙΖΟΥΑ ΨΙΓΙ ΑΧΘΊΈΣΙΣΙΣ 

(Ὅτι καὶ ὁ δῆμος ἐν ταῖς πόλεσιν ᾿ϑηναίων ἀλλοτριώσεται.) 
Υ̓ »" ,. , “. -" 

μξ. ..Ὑμεῖς δὲ σκέψασθε ὅσον ἂν καὶ τοῦτο ἁμαρ- 
᾽ χη" ΄ - ΕῚ Α ὧν “2 Ὁ 

τάνοιτε, Κλέωνι πειϑύμενοι. 2. νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν ὁ 
- » 2 » - νὰ 

δῆμος ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστὶ, καὶ ἢ οὐ 
- - - Ἁ -" ς -" 

ξυναφίσταται τοῖς ὀλίγοις, ἢ, ἐὰν βιασϑῇ, ὑπάρχει τοῖς 
3 ΄ ΑΨ ἴν ᾿ - 3 , 
ἀποστησασι πολέμιος εὐϑυς" καὶ τῆς ἀντικασθισταμενης 

πόλεως τὸ πλῆϑος ξύμμαχον ἔχοντες, ἐς πόλεμον ἐπέρ- 
χεσϑε. 8. εἰ δὲ διαφϑερεῖτε τὸν δῆμον τῶν Μυτιληναίων, 
ὃς οὔτε μετέσχε τῆς ἀποστάσεως, ἐπειδὴ τε ὅπλων ἐκρά- 
τήσεν, ἑκὼν παρέδωκε τὴν πόλιν, πρῶτον μὲν ἀδικήσετε, 
τοὺς εὐεργέτας χτείνοντες, ἔπειτα καταστήσετε τοῖς δὺυ- 

νατοῖς τῶν ἀνθρώπων ὃ βούλονται μάλιστα" ἀφιστάντες 

γὰρ τὰς πόλεις, τὸν δῆμον εὐϑὺς ξύμμαχον ἕξουσι, προ- 
δειξάντων ὑμῶν τὴν αὐτὴν ξημίαν τοῖς τε ἀδικοῦσιν 
ὁμοίως κεῖσθαι καὶ τοῖς μή. 4. δεῖ δὲ, καὶ εἰ ἠδίκησαν, 

μξ΄. 1. Τοῦτο] λείπει ἡ κατά. (1. 40γ.}) --- 3. Νῦν μὲν γὰρ --- 
--Ἴ πρὸς τὸ ..καὶ μὴ τοῖς μὲν ὀλίγοις ἡ αἰτία προςτεϑῇ.. τὸν δὲ 
δῆμον ἀπολύσητε““ [καὶ τὰ ξξῆς. (λ. Κασσ.}] --- 4. Τοῖς ὀλίγοις} 
τοῖς δυνατοῖς. (λ. 4ὖγ.) --- Ἐὰν βιασϑῇ συναποστῆναι δηλονότι- 
(λ. 4“0γ.) --- Τοῖς ἀποστήσασιν] ἤγουν τοῖς ἄρχουσιν. (λ. 41ὖγ.) -- 
5. ᾿ἀντικαϑισταμένης ἐναντιουμένης. (1. 4Ὁγ.}) --- 6. Ἐς πόλεμον 
ἐπέρχεσϑε)] τῇ πόλει ἐπέρχεσϑε. --- 8. Ὅπλων ἐκράτησεν) ηἡγουν 
ὡπλίσθη. (Δ. 4ὑγ.) --- 10. ἘῈ Τοῖς δυνατοῖς) τοῖς πλουσίοις. (.40γ.) 
- 12. Τὰς πόλεις] ἡμῶν δηλονότι. (λ. 4ὖγ.) --- 14. Κεῖσϑαι]} 
ὡρίσϑαι. (λ. 40γ.) 

αν. ΧΙΥΠ. Ἁμαρτάνοιτε. 
ΜΜοβαα, ἁμαρτάνητε, τη 816, απατιηῖ 
σειϑόμενοι Ἰάδπι να]θαὶ αιιοὰ εἶ 
πείϑοισϑε. 

. 3. Ὑμῖν οτι. Ὁ. 
ημῖν. 
Ἔν πάσαις. ΟΥ. (ποι, πὲ ΒΕΚΕ. 

ΒΟΥ͂Σ, Μοϑαι.) ἔν τε πάσ. 818- 
εἶπι ταῖς οι. Εἰ. (ποι, πὶ 1άθηι 
ΒΕΚΚ. ἐγαάῖὶ, Ε,) 

Καὶ ἢ. Ἤ οπὶ. Ὁ, Ἐ. 6τ. Ἐ. 
᾿Ολίγοις. Ἑ. Μοκαα. λόγοις» 

{π|δθ νοοᾶθιϊα βϑθρίϊι5 Ῥϑυιηι- 
ἴαῖα νἹ ἀθ Ί Πη15. 

Ἐάν. ΜοΞξαι. Πδη. ἄν. 
να. δαἀποῖ. δα ΙΥ, 46. 
Ὑπάρχει οπι. Ε,. 
Πολέμιος. Ὁ. πολεμίοις. 

Τη ΝΜίοβξαι. 

Αι 

᾿Αντιχκαϑισταμένοις. Ο. ἀντικα- 

ϑισταμένης, οὕπι οἐς 5. ἧς 8]- 
ἸΏ 8. 

8. Τῶν Μυτιληναίων. Τῶν 
(855. Αιτιρ, 6]. 6. Ῥᾳ]. 1|. Κι. 
στ. Ὦ. ἤδδοκ. Ψαρο (εἴ ΒΕΚΚ.) 
τόν. Μία, ἀδ Ατί. οσῖξ, Ρ. 182. 
ΑΥο. οἠι. ΑΥ. ΟἸγ. Πδη. 

10 

198. 

Ὃ βούλονται. Ὁ). ὃ καὶ βούλ., ᾿ 
ΠΟΙ Π18]6. ; 

᾿ἀφιστάντες. Ἐ. ἀφιστάντας. 
“Ἑξουσι. Ο. ῥΡταθίθ. μος βία- 

ἔτι ἔχουσι μαροῖ. [Ιἄθηὶ δηΐθα 
δῆμος, υἱδὶ Ἰαρϑὶ βιιηὶ Οδ]]. ἐγ- 
Ῥοϊπδῖβθ. 
᾿Τμῶν. Οα55. ἡμῶν. 
4, Καὶ εἰ. Καί ἀθ. Ατ. ΟἸγ, 

Ώ δῃ. ; 
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μὴ προςποιεῖσϑαι, ὅπως, ὃ μόνον ἡμῖν ἔτι ξύμμαχόν 
ἔστι, μὴ πολέμιον γένηται. ὅ. καὶ τοῦτο πολλῷ ξυμφο- 

-" κοι [4 -" ς᾿ - , 

οώτερον ἡγοῦμαι ἐς τὴν χάϑεξιν τῆς ἀρχῆς, ἑκόντας 
ς "Ὁ ᾿] -»-Ὁ “Ἂν ’ κι Α - ν ᾿ 

ἡμᾶς ἀδικηθῆναι, ἡ δικαίως, οὖς μὴ δεῖ, διαφϑεῖραι" 

καὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ δίκαιον καὶ ξύμφορον τῆς τι- 
μωρίας οὐχ εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ δυνατὸν ὃν ἅμα γίγνε.- 
σῦαι. “ 

(Παραέΐνϑξβοιεις.) 

ὰ ἰγ “Ὁ οἷ ͵ μ᾿ ΠΣ , ω Ἁ ’ 

μη. .. Ὑμεῖς δὲ, γνόντες ἀμείνω τὰαδὲ εἶναι, καὶ μήτε 
. , ’ Ὸ Α 

οἴκτῳ πλέον νείμαντες μητ 
2 ; Έ 5ςφ» τ ἘΝ 

ἐπιεικείᾳ, οἷς οὐδὲ ἐγὼ ξῶ 
Ἷ, «) 9 3 »" Α - ᾿ 

προραγεόϑαι, ἀπ΄ αὐτῶν ὃὲ τῶν παραινουμένων πείϑε- 

σϑέ μοι, [Μυτιληναίων οὗς μὲν Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς 
"ς -“ -» ᾽ ς ’ὔ - 3 ἕω 5» 

ἀδικοῦντας, κρῖναν καϑ' ἡσυχίαν, τοὺς δ΄ ἄλλους ἐᾷν 

οἰκεῖν. ο, τάδε γὰρ ἔς τε τὸ μέλλον ἀγαϑὰ, καὶ τοῖς 
πολεμίοις ἤδη φοβερά. ὅςτις γὰρ εὖ βουλεύεται, πρὸς 

τς “Μὴ προςποιεῖσϑιαι} μήτοι γε δεικνύειν τὸ γνῶναι, ἀλλὰ 
μηδὲ “μέχρι σχήματος δεικνύειν τὴν ἀδικίαν ἐκείνων. (1. “4υγ.) --- 
Ξ- Τὴν κάϑεξιν] τὴν ἀσφάλειαν, καὶ πκατοχὴν καὶ κράτησιν. - 5. 
“Καὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ 'δύι. καὶ ξύμφ. 1 πρὸς τὸ »πειϑόμενοι 

σετε." 

μη΄. 8. ἘἘ Ὑμεῖς δέ] οἱ ἐπίλογοι. (4ύγ.) -- μείνω τῶν βου- 
λευμάτων τοῦ Κλέωνος δηλονότι. (λ. 4ὖγ.) --- 9. Οἷς] οἴκτῳ καὶ 
ἐπιεικείᾳ. (λ. Κασσ.) --- 10. Τῶν παραινουμένων ) τῆς ἐμῆς παραι- 
γέσεως. ὯΔ “4ὐγ.) 

ἹΠροςποιεῖσϑαι. ὭὍδπη. ποιεῖ-- 
σϑαι. 

“Ἡμῖν. τὰ. Ὅ δι. ὑμῖν. 
5. Καὶ τοῦτο --- ἀρχῆς. ν. ΤΊΙΟΤ,, 

Μαρ. ἴῃ κατάσχεσις. φ 1ΠῸ 
᾿Ξυμφορώτερον. Ο 855. ΡᾺ]. Καῖ, 

Ἑ,; ξυμφερώτερον. 
Κάϑεξιν. ΒΕΙΚΕ, Απροβᾷ, Ρ. 105. 

Θουκυδ. τετάρτῳ, τιῦ1 1658 τρί- 
τῳ. . Μοβαι, κάϑειρξιν. 
Ἐύμφορον. Μοϑβαι. ξυμφέρον. 
““υνατὸν οῃϊ. ΟΙ. 
Ὄν ἸΑΜΏΘΣΕ. 81. Πι81. 50υἱ- 

Ρίαπι ΠΑΡΕΕ 
ΟκΡ. ΧΏΨΠΙΙ. Ὑμεῖς δέ. Δὲ 

ΟὯ1. ΟἾΥ. 
ἹΜήτε Ο585. 6, Ε', ῬΑ], 1ι, ν αἱ, 

Βερ. (6.) στ. Β. Ὁ. Ἐ. (ἶβὲ 
«ποα ρΡοβίγθπιιβ μήτ᾽ δχαγαΐ,) 
τη. Αὐ. Οἰν. ΠΏ δη. Α]α, ΕἸἼου. Βδ5. 
ϑδίθρῃ, 1. Ηδϑδοκ. Βε}ῖκ, Μαϊο 
σψιρο μηδέ. 

Πλέον. Οοα. Β85. πλέω. 
ἹΝείμαντες. Ὁ. μείναντες. 
Πείϑεσϑε. Ῥα]. Ἡ. Ψαΐ. 

πείϑεσθαι. 
᾿ἡπέπεμψε. Β. ἀπέπεμψαν. 
2. Ἔς τε. ΑΥ, Ομτ. 1)", ἔσται 

πρύς. 

“Ὅςτις γὰρ --- ἐπιών. ν,γ8ϊ1ο- 
Ρδθιιβ ρ. 866.“ [πρὶ οοα, Α, 
γαλ]6 νὰν 6856 εχ ἰ, Υ'. δημηγο- 
ρίας Κλέωνος. ] γνΑ55. 

Βουλεύεται. Δὰρ. Ῥαϊΐ, 1 δὲ, 

ἯΙ, 

ἐδ, 
μὲν ἐμοὶ τά τε δίκαια ἐς ΠΠιτυληναίους καὶ τὰ ξύμφορα ἅμα ποιή- κεφ. μ΄. 

εἶθ. 



Ἰξφ. μά ςς 

ο 4 ΘΟΥΚΥΔΙΖΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗῊΣ, Γ. 

τοὺς ἐναντίους κρείσσων ἐστὶν, ἢ μετ᾽ ἔργων. ἰσχύος 
ἀνοίᾳ ἐπιών. “ 

(δ΄. Ζεύτερον ψήφισμα ᾿ϑηναίων καὶ ξημία Μυτιληναίων. μϑ'. ν΄. 
» Παρὰ μικρὸν πάντες ῖῆυτιληναῖοι διαφϑείρονται.) 

ιδ΄. Τοιαῦτα δὲ ὁ Διόδοτος εἶπε. ῥηϑεισῶν δὲ τῶν 
γνωμῶν τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλλήλας, οἵ 
᾿ἀϑηναῖοι ἦλθον μὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως τῆς δόξης, καὶ ἐγέ- 
ψοντὸ ἐν τῇ χειροτονίᾳ ἀγχώμαλοι" ἐκράτησε δὲ ἡ τοῦ 
Διοδότου. 2. καὶ τριήρη εὐϑὺς ἄλλην ἀπέστελλον χατὰ 
σπουδὴν, ὅπως μὴ φϑασάσης τῆς δευτέρας εὕρωσι διε- 

τὰς Ἢ μετ᾽ ἔργων ἰσχύος ἀνοίᾳ ἐπιών] ἢ ἀβούλως, δηλονότι 
ἐσχύϊ καὶ δυνάμει ἐργαξόμενος. 

μϑ΄. 8. Τοιαῦτα μέν] τινὲς λέγουσιν ὅτι τοιαῦτα δὲ ὥφειλεν 
εἰπεῖν, ἐπειδὴ ᾿ ὀπίσω δ εἶπε τοιαῦτα μὲν ὃ Κλέων.“ ἀλλ᾽ 

, ἡμεῖς Ῥόμὲν ὅτι ἐκεῖ, μα τὸν δὲ ἀπέδωκεν; εἰπὼν » μετὰ ταῦτα 
5. Ἤλϑον μὲν ἐς ἀγῶνα --- τῆς δόξ.] ἀμφιβόλως ἔσχον 

καὶ ἐνδοιαστικεῦς περὶ τὴν δόξαν. οὕτω γὰρ δεινῶς καὶ καλῶς εἰ- 
ρήκασιν ἀμφότεροι, ὥςτε ἀμφιβάλλ εἰν αὐτοὺς, τίνι προςτεϑῶσιν. --- 
Ων ἢ Ἦλχϑον -- δόξης } οἷον ἀντηγωνίξοντο καὶ ἐφιλονείκουν ἐφαμίλ- 
λως περὶ τῶν δοκούντων ἀλλήλοις. (.40γ.) --- 6. ᾿ἀγχώμαλοι] ἐγγὺς 
ἴσαι, καὶ σχεδὸν παραπλήσιοι. 8. ἐσοσϑενεῖς. 

Ἐ,, Ἰ)8η. ϑίοβρϑδοὶ οοά. Α. βούλε- 
ται, ἴῃ Ατιρ. ἰδπιθη 501}. υὲ 51ι- 
ῬΘΥΞοΥ. πηι. ὥ. 

Ἐναντίους. ..«ϑἴοθδοιι5 ἀντιπά- 
λους σομῖγα π|55. σοαα. τϑρυδο- 
βθηΐαΐ, φιοπιο 0 ̓Θ ρθη τη} Ρυιζο 5 
1τ ΦὨΪΠ} ΤΠ ΟΒ ΘΥ͂ [ϑουίριου] Ρᾶ5- 
51π|. [θη ϑέν.. περὲ δεγαλοπ. ὡς 
ἀνταλλάξασϑαι βουλοίμεϑα .4Ν- 
ΨΠΙΑΛΟΥΣ, ττὰ Χοπορμοι, 4111 
ὅσα κόνις". Ὑν 458. Αἱ νϊἱα. ποῖ, 

᾿Ισχύος ἀνοίᾳ. Βι66. (6.) ἐσχύ- 
ὧν ἰσχύ, βϑά να]. ΘΕΡΟΥΒΟΥ, 
ΜΜοβαιι. ἀνοίας ἰσχύος. 

Ολ». ΧΕΙΧ. Τοιαῦτα δέ. Ἐ. 
Ραᾳ]. }1. ναι. Βορ. (6.) σύ. Βοκκ. 
Τη Ὁ. τοιαῦτα δή.  Ὄ]βο τοιαῦτα 
μέν. Ο. Ξουῖρε, ἀἴδον, δὰ 1, 48, 
5. Νἧ σιγὰ ἱρίιαν 5680], 

“]Ιἰόδοτος. Ο. “Ἴιοτος. Ὀοϊπᾶθ 
Ῥα!. οὲ ΒΈΚΚ. ἴπ πιΐν, ΘΕ ΥΘΙΏΡ]], 
εἶπεν. ΟΕ. Εαγυ. αἰβοῦ, 5ογρ. 
Ῥηϑεισῶν δέ. «Ἱὲ οτι. Ἐ᾿ 
ἀλλήλας. Ατιδ. (564 μὲς ἃ σοΥγ,,) 

Ἐ᾿, ῬΑ]. Τί, αὶ. Ἡ. Βορὶ (6.}1. 
ψῖμα, Ανὶ Οἢγ, δ. ΑἸά, ΕἸοΥ. 
Βα. ἀλλήλους, φιοά ἔγιιδίγα ἀ6- 
ξοπαὶ Βομδα. 
ἀγῶνα. Οοά. ΒαΞ. Ε. ἀγῶνας. 
“Ὅμως. Νίαϊα ἃ πομπι} 15 5ο]- 

Ἰ]οἰϊαυ! 1. 1. Ρ. 990. ἀδιπομῃβίγα- 
νἸΠλι15. 

“Τῆς δόξης. Τῆς οὐχ Ο. 
᾿ἡγχώμαλοι. Ἀ65. (6.) ἀγχό- 

μαλοι. Αἵ νἱᾶ, 10». δὰ ΡΒσγη, 
Ρ. 709. Παη. ἀγχώμαλον. 

9. ᾿ἀπέστελλον. Αογῖεοὶ οχ- 
βρθοίδνθνβ Ψ]α, 1. 1. Ρ. 155. εἰ 
ἀ6 Ἰοοῖβ, ἴπ φιῖθιι5 ἱπιροτῇ. ῬΥῸ 
ΔΟΥ. Ρομπὶ ρμοϊδθβὶ, δα Γπιοῖδη. Ὁ. 
Ὡ. ΣῈ, 08 8...8: 

ὴδέρας, ΟΙ. 1π πιᾶγρ.) Ὦ. 1. 
προτέρας, αἴαιια οἰΐαμι ἐπ Ἐὶ πρὸ 
5. δεν δα, πιδη. βουρέ, [πη ΑΥ. 
ΟἾγ, Π 8}. ἑτέρας. Οὐχί βουὶ- 
Ρ[ατασιπὶ δἰβὶ Αἰ τουαῖγα χϑ υτὲ 
ν᾽ ώραϊαν,, τἰτάσχιιθ ἐάπιθι σΟΥγθ- 
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φϑαρμένην τὴν πόλιν᾽ προεῖχε δὲ ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ μά- 
λιστα, - 8. παρασκευασάντων δὲ τῶν Μυτιληναίων πρέ- 
σβεων τῇ νηὶ οἶνον καὶ ἄλφιτα, καὶ μεγάλα ὑποοχομέ- 
νῶν εἰ φϑάσαιεν, ἐγένετο ὁπουδὴ τοῦ πλοῦ τοιαύτῃ, 

5. ὥςτε ἤσϑιόν τε ἅμα ἐλαύνοντες οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἄλφιτα 
πεφυραμένα, καὶ οἵ μὲν ὕπνον ἡροῦντο κατὰ μέρος, οἵ 
δὲ ἤλαυνον. 4. κατὰ τύχην δὲ πνεύματος οὐδενὸς ἔναν- 
τιωϑέντος, καὶ τῆς μὲν προτέρας νεὼς οὐ σπουδῇ πλεού- 

ὅης ἐπὶ πρᾶγμα ἀλλόκοτον, ταύτης δὲ τοιούτῳ τρόπῳ 
Ὁ ἐπειγομένης, ἡ μὲν ἔφϑασε τοσοῦτον, ὅσον Πάχητα ἀνε- 
)9. γνωκέναι τὸ ψήφισμα, καὶ μέλλειν δράσειν τὰ δεδογμένα" 
ἡ δ᾽ ὑστέρα αὐτῆς ἐπικατάγεται, καὶ διεκώλυσε μὴ δια- 
φϑεῖραι. παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ Μυτιλήνη ἡλῦε κινδύνου. 

1. Προεῖχε δὲ] τοῦ πλοῦ δηλονότι. (λ. 4ὐγ.) --- 6. ἩΠιροῦντο] 
ἐλάμβανον. (2. Κασσ, 40ὺγ. ) --- Κατὰ μέρος] κατὰ διαδοχὴν μέερι- 
κήν. (λ. 4“70γ.) --- 11. Τὰ δεδογμένα] τῇ βουλῇ δηλονότι. (λ. 4γ.) 
-- 18. Παρὰ τοσοῦτον μὲν - κινδύνου] ἀντὶ τοῦ εἰς τοσοῦτον 
7.98 κινδύνου, ὥςτε καὶ ἀναγνωσϑῆναι τὸ περὶ τοῦ ϑανάτου ψή- 
φισμα. ἢ ἀντὶ τοῦ παρὰ μικρόν" ἔμελλε γὰρ εὐϑὺς πράξειν τὰ 
ἐπισταλέντα ὁ Πάχης. 

οὐΐοποηι ὨΪη1185 γϑο]θῖ, αιιδηῖ 
{π86 Ῥτορδϑίιγ. Ἐπ ΨΚ 811846 1ηἴου- 
ῬΥθίδιομθ ,»)716 ὕογέθ τίοτὶ α586- 
ομΐα ἤάαθο ῥγίογοπι, “ιαθ {70 
7]1ογῖῖὸ αἰθ δὲ τιοοῖθ Ῥ,γαθοθϑδεν αἱ, 
ὀαεϊπιοέαπι οἠοτιίογοὲ οἱνίξαξοτι." 
ΑἸΠΟΥ Ὁ 6ὼ Ἰθοίιιηι 6556 ὩῸΠ 
Ῥοΐοβὶ σο]]ρῖ. Νοο αιυΐϊάσιαπι 
ἰαναὺ 800]. ΑΥϊβίορῃ. δὰ Εἰχιι,᾿ 
ν. 831. αἰιὸ θ0110]. Γπιοίδῃ, ἔ, 1. Ὁ. 
158. Τ6ηπι. 14. δάμοῦ, Ῥαμ-- 
οἴατα, ποα νπ]ρὸ Ροϑβὶ πόλιν εεῖ, 
ἴῃ. οοἹοπ τϑοὶθ παΐανες ΓΟ 
Ἡμέρᾳ καί. Ψψυρο ἡμέρᾳ τε 

καί, 866 τέ οηι. (8858. Αἰ, 
α. Εν (ΡᾺ4].2) 1ι. ναι. Η. Άδρ. 
(6.) Οτγ. Ὁ. 1. Ε΄. Αὐ, Ομγ, Πδῃ. 
Ἡδδοῖὶς. ΒΈΚΚ, 

5. Τῶν ἥυτιλ. Τῶν οπ, ΟΥ. 
Φϑαάσαιεν. Φϑάσειαν ροϑίι4-- 

μᾶῖ πιο8 ΤΕ πογαϊαϊ5. 14. 1, 1, 
Ῥ. 328, θὰ βἰπιι} δι, ΟΥ̓. 
χᾶχ. 8. 198, 6. 
ἼἬἬσϑιον. ὍΔ], εἴσϑιον δαὶ 

ἔσϑιον, 

ΟΙ:. 

ἤλφιτα. 1. ἄλφυτα. 
Πεφυραμένα (855. Διρ, ΓΙ, 

Τὶ, γαῖ: Βορ; (6:}).}). τῳ: Αὐ- 
ἨδδοΙ. ΒΘΚΙ. ΨΌ]Ρο πεφυρμένα. 
νΙα. δάποῖ, οἱ Ἰηΐθσθα [0}. δᾶ 
ῬΒγγη, Ρ. 705... εὖ Βυϊίηι." ΟΥ-ὲ 
τηᾶχ, [6]. νΕΥΡ. 8 ΠΟ Ίη. 

4, ᾿Αλλόκοτον. (. ἀλόκοτον. 
γίμα, ἀλλόκοντον. 
“Τὸ ψήφισμα. Τό οτὰ. οϑβαιι, 
ἱγστέρα. Οτ. Αὐ. αἢγ.  δ8η. 

τ8]6 ὑστεραία. Οἷ., 51 Οραγδθ 
Ῥυθεϊαμι ἀμοῖς, ΠῚ δα 1,11. 
1. ὕστερον. 

“ΖΙαφϑεῖραι. Ε. διαφϑ'αρεῖναι 
(μου διαφϑαρῆναι, αποὰ οχ ΠΕΡ, 
Θποίΐανογαι Π) ἱς,) Ὁ), διαφϑεῖρε, 
αἵ 8. ξ οδά. χδῃ. Αὐ, ἴγσ.  8ῃ- 
φϑεῖραι. ἢ 

Παρὰ κινδύνου. Οτάϊπρηιϊ 
50}|0], Αὐἱδῖο Ρ". 1, ἃ, πιιῖδι 
ἴῃ παρὰ τοσ. κινδ, ἡ Πιτ. ἦλ- 
ὥἅεν. Ῥγο κινδ. γαῖ, δὲ Ῥαυ. 11-- 
οογίιπι αι κακοῦ, Νἰμα, κιν- 
δύνων. 
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(Τῶν ἵ[Μἥῦηυτιλήνης τειχῶν κατασκαφὴ καὶ τῆς γῆς κληρουχία.) 

γ΄. Τοὺς δ᾽ ἄλλους ἄνδρας, οὗς ὁ Πάχης ἀπέπεμ- 
ψεν ὡς αἰτιωτάτους ὄντας τῆς ἀποστάσεως, Κλέωνος 

γνώμῃ διέφϑειραν οἵ ᾿ἀϑηναῖοι" (ἦσαν δὲ ὀλίγῳ πλείους 
χιλίων") καὶ Μυτιληναίων τείχη καϑεῖλον, καὶ ναῦς παρέ- 
λαβον. 2. ὕστερον ὃὲ φόρον μὲν οὐκ ἔταξαν Ζεσβίοις, ὅ 
χλήρους δὲ ποιήσαντες τῆς γῆς, πλὴν τῆς Μηϑυμναίων, 
τριρχιλίους, τριακοσίους μὲν τοῖς ϑεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖλον, 
ἐπὶ δὲ τοὺς ἄλλους σφῶν. μας ἀὐ λϑοι τοὺς λαχόντας 

ἀπέπεμψαν" οἷς ἀργύριον Λέσβιοι ταξάμενοι τοῦ κλήρου 
ἑχάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ δύο μνᾶς φέρειν, αὐτοὶ εἰργά- 

ζοντο τὴν γῆν. 8. παρέλαβον δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ ἠπείρῳ 
πολίσματα οἵ ᾿Δϑηναῖοι, ὅσων [Μυτιληναῖοι ἐκράτουν, 

καὶ ὑπήκουον ὕστερον ᾿ἀϑηναίων. τὰ μὲν κατὰ “έσβον 
οὕτως ἐγένετο. 

10 

(6. ᾿᾿ϑηναίων Ἰικίου στρατηγοῦντος στρατεία ἐπὶ Πηίνωαν. να΄.) 

ὋλΛ. πη΄. να΄. Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει μετὰ τὴν “έσβου ἅλωσιν 15 
ἔς ΞῈ " ᾿Αϑηναῖοι, Νικίου τοῦ Νικηράτου. στρατηγοῦντος, ἐστρά- 
πρὸ Ἂ τευσαν ἐπὶ Μίνωαν τὴν νῆσον, ἢ κεῖται πρὸ Μεγάρων" 
τ΄. 
τοῦ γ΄. 6. Κλήρους} μερίδας. (λ. 4ὖγ.) --- Πλὴν τῆς Μηϑυμναίων) 
ἦρος οὗτοι “γὰρ οὐκ ἀπέστησαν. --- 7. ἘἘξεϊλον] ἐξαιρέτους ἀνέϑεσαν. 

τελευ- (λ. Δ4ὐγ. ) 
τῶντος νεῖ. 15. Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει μετάβασις. 

ἤδη. 
ΟΡ. 1.. Ἦσαν δέ --- χιλίων. Τὰ μέν. Μοβαα, ταῦτα εξ ἴῃ 

Ηδοος ἴῃ Ῥαγυθηϊμθϑῖπι γϑαάθοῖ- 
τηῖι5, οἱ. Ῥοϑβὲ χιλίων γηϊμπι5 ΡΊθη 8 
Δ} ΘΥΡ ΤΠ ΧΙ 18. 

ῷ, Ὕστερον δέ. Ἐ. ὕστ. μέντοι. 
Τῆς Μηϑυμν. Αγ. τῆς τῶν 

Ἱ͵]ηϑ-. ῬΑ]. ρΥο 7ηϑ'. γπαὶε ἢ1υϑ.. 
Τριρχιλίους. ΟἾν. χιλίους. 
Κλήρου. Ὦ. κλήρους. 
ἙἘϊΪργάξοντο. Ῥα]. αΐ. ἠργάξ. 

Αγ. Ομτ. Π)8η. ἐξειργάξ. 
5: Ὕστερον ᾿᾿ϑηναίων. Αγ. ΟἸΠγ, 

Τὴ. ᾿ϑηναίων ὕστερον. ῬΥ͵Ὸ 
᾿ϑηναίων Νίοκαιι. ᾿Αϑηναίοις. 
Αἱ ν]ά. ΜαΑῖ, Οτ. ὃ. 840. Αηΐθ 
καὶ ὑπήκ. δῖα Ἠδδοκ. ριιποίαμι 
οΥδὶ. 

ταᾶγρ. ταῦτα. 

ΟΑν. 11. Μετὰ τήν. Τήν οῃι. 
οοα, Βαᾶ5. ΑΥὐ, ΟἸγ. 1)π.. ῬΘΥ 86 
ποθὴ πια]6, δίοιν μετὰ ᾿Ιλίου ἅλω- 
σιν Ἠδ065 ΤΙ, Δι χιῶλι λα. τρῖ, 
Ῥχο “έσβου ( «Ἱέσβον. 

Τμίνωαν. Οα55. ΒΘΚΚ. ΜΠηνώαν. 
Αἀϊδοϊίνιπι ἃ ῆίνως ἀιιοΐαμ 7ι- 
ψνῷος βου θθπάιηι 6586. ῬΆ551Π1 
ποῦ! οαὶ ἘΛγμο]οριιδ, πη 6 μ0- 
βἴγδηι ᾿πδαΐϊδηι ἢινώαν ΔΡΡ611ὰ- 
ἴδ 6858 ποῖ γη6]1π|5 ΟΟΠΠἶρσ5, 
'{πᾶπι 5], φιιοά οχ Ν ἴσος δι δὰ- 
Ἰθσίίνιιι ΝΙισαία,, οἰΐδηι ορρἱ- 
ἄν ΜΙ δραγθηϑίιι προπαροξυ- 
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ἐχρῶντο δὲ αὐτῇ πύργον ἐνοικοδομήσαντες οἱ Μεγαρῆς 
φρουρίῳ. 2. ἐβούλετο δὲ Νικίας τὴν φυλακὴν αὐτόϑεν 
δι᾿ ἐλάσσονος τοῖς ᾿ἀϑηναίοις, καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ Βουδό- 
ρου καὶ τῆς Σαλαμῖνος εἶναι, τούς τε Πελοποννησίους, 
ὅπως μὴ ποιῶνται ἔχπλους αὐτόϑεν λανθάνοντες, τριή- 
ρῶν τε, οἷον καὶ τὸ πρὶν γενύμενον, καὶ λῃστῶν ἐκπομ- 
παῖς, τοῖς τε Μεγαρεῦσιν ἅμα μηδὲν ξοπλεῖν. 8. ἑλῶν 
οὖν ἀπὸ τῆς Νισαίας πρῶτον δύο πύργω προέχοντε μη- 
χαναῖς ἐκ θαλάσσης, καὶ τὸν ἔςπλουν ἐς τὸ μεταξὺ τῆς 

νήσου ἐλευθερώσας, ἀπετείχιξε καὶ τὸ ἔκ τῆς ἠπείρου, 
ἢ) κατὰ γέφυραν διὰ τενάγους ἐπιβοήϑεια ἣν τῇ κήδρ, 
οὐ πολὺ διεχούσῃ τῆς ἠπείρου. 4. ὡς δὲ τοῦτο ἐξειρ- 
γάσαντο ἐν ἡμέραις ὀλίγαις, ὕστερον δὴ καὶ ἐν τῇ νή- 

ἊΣ Αὐτόϑεν] ἀπὸ τῆς Μινώας. (λ. 40γ.) --- 8. ἀπὸ τοῦ Βου- 
δόρου] ἀκρωτήριον τῆς Σολαμῖνος. --- 4. Ἐΐ Τούς τε Π|λοπ.] ἀπὸ 
κοινοῦ τὸ ἐβούλετο ὁ Νικίας. (.40ὑγ.) --- 5. Αὐτόϑεν] ἀπὸ τῆς ΠΊι- 
ψώας. (1. 40γ.) - Τριήρων τε, οἷον καὶ τὸ πρὶν γενόμ. ] ὃ τε 
Κνῆμος καὶ ὁ Βρασίδας οἱ Σπαρτιᾶται μετὰ τῶν τεσσαράκοντα ἐδ. 
νεῶν ἀπὸ Νισαίας ἐξαπίνης προφέπεσον τῷ Βουδόρῳ, ὥς φησιν ὁ Βιβλ.β΄. 
Ζιυγγραφεὺς ἐν τῇ δευτέρᾳ. - Ὁ, Τῆς νήσου] τῆς ινώας. (1.58 Φ." . 
4ὐγ.) --- Ἦι] ὅπου. (λ. 40γ.) νδ΄. 

τόνως ΘΧΛΥΔΗ ΔΙ 6556 ΔἕΠΥ 65. 
ἈσδΥ ἼΣ Ρ...9255: 

“ηεγαρῆς ῬΑ]. ΒΕΚΚ, Τη Ὁ, 27ε- 
γαρῇς. α]ρὸ (εἰ Ηδδοῖ.) {7ε- 
γαρεῖς. Οἵ. 1. 1. ». 221. εὐπὶ 
ἘΔΥΥ. αἸ5οΥ. δουρί, 

2. ᾿Εβούλετο. ΟοΥ. ἐβουλεύετο. 
“ὐτόϑεν. ΟἾγ, αὐτόϑι. 
Καὶ μή. Μή ἀ6. Ὧδη. Ῥοβῖ 

εἶναι αὐΐθπι οὐ ΒΘΚΙΙ. σομλπἃ 
ῬΥο οοἷο μοϑιυίηιι5, δ] οαιη 
οἰΐδπι Ῥοϑὺ ἔκπομπ. οοΐοη 60110- 
οδηατπὶ 65ϊ, 
«Αὐτόϑεν. 1τ, Ψαι. Β6ρ. (6.) 

αὐτῶν, ᾳποα ΟἹ. ἴῃ πιατρ, μα- 
μεῖ. δ, αὐτόϑε. 

Τριήρων τε. Τέ οπι. Η, Βοος, 
(6Θ.) Ῥχο ροο δέ ἀδηὶ Αὐ, Οἢγ. 
Ὧδ δοσθηΐα νος. τριήρων νἱά. 
δαποῖ. δα ἵν, 96. 
Ἐκπομπαῖς Η. ἐκπομπάς. 
8. Νισαίας. ΟἾΥ. πιᾶ]6 ᾿Νεσ- 

σαίας. 

Πρῶτον οὔ. Ἐ', 
“400. Ῥ. 65. (6.) δύω: εἴ ὦ 

οὐΐδηι ἴπ Ατισ, ἃ Τη8}. 2. 51Ρ6Υ- 
ΒΟΥ.) 5868 ΟΠ 6556 Αἰ ]Οτπὶ τὰ] 6 
ΠΟΥ ΟΠΊΠ65 σοπδίαι, Υ]α, {108 
Ἰαιιᾶαῦ Μαῖη. Οτ. ὃ. 188. τ, 

“Προέχοντε. 1. προέχοντο. 
᾿ἀπετείχιξε. »» 150] πο. 1] Π6 11 

Ροϑβὲ ἀπετ. 5ιι51.}1 ἔγθειιβ δοῖο- 
τἱξαΐθ οοαα. Τη858. “« ἩἨΠ285. 
Ἧι, Ῥαῖ. ἥ: Τι- ἡ. 

ἣν Τενάγους. Ὦ. 1. τενέγους.; ἃ 5. 

ΨῈ 8]. Τη8ῃ. 

᾿Επιβοήϑεια. ῬΑ], ἐπιβοηϑείαι. 
Βερ. Οτ. ἐπὶ βοηϑείᾳ. Μίοβαιι. 
ἐπιβοηϑεία. (ἘΔ]58 ἐχαᾶῖς ΒΘ κκ.) 

4. ᾿Ἐξειργάσαντο. Ὦ. Μὶμπα, 
Μοβαι. Αὐ. Ομγ, ἐξειργάσατο. 
Αὖὐ νἱα. 1. 1. Ρ. 96. Οοα. 85. ΕΧ 
οπιθηά. ἐξήργαστο. 

᾿Ολίγαις Ἐ-. εἴ ρΡοϑβὺ ἡμέρ. ιᾶ-- 
Βοὺ οἱ δυᾶβιιπι δπΐ8 ἧμ. 
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σῷ τεῖχος ἐγκαταλιπὼν καὶ φρουρὰν, ἀνεχώρησε τῷ 
στρατῷ. 

(7. Πλαταιῶν ἅλωσις καὶ δίκη. νβ΄ --α ξη. α΄) Πλαταιῆς τὴν πό- 
λιν παραδόντες δίκην ὑπέχουσιν. νβ΄.) 

ν᾿ - ν ᾿ -" ν νβ΄. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέρους τού- 
κεφινάτου καὶ οἵ Πλαταιῆς, οὐκέτι ἔχοντες σῖτον, οὐδὲ δυνά- 

μενοι πολιορχεῖσθαι, ξυνέβησαν τοῖς Πελοποννησίοις 

τοιῷδε τρόπῳ. 2. προςέβαλον αὐτῶν τῷ τείχει, οἱ δὲ 
οὐκ ἐδύναντο ἀμύνεσθαι" γνοὺς δὲ ὁ “αχεδαιμόνιος ἄρ- 
χων τὴν ἀσϑένειαν αὐτῶν, βίᾳ μὲν οὐκ ἐβούλετο ἑλεῖν᾽ 
(εἰρημένον γὰρ ἣν αὐτῷ ἐκ ΔΜακεδαίμονος, ὅπως, εἰ 
σπονδαὶ γίγνοιντό ποτε πρὸς ᾿Δϑηναίους, καὶ ξυγχω- 
ροῖεν, ὅσα πολέμῳ χωρία ἔχουσιν ἑκάτεροι, ἀποδίδοσϑαι, 
μὴ ἀνάδοτος εἴη ἡ Πλάταια, ὡς αὐτῶν ἑκόντων προς- 

χωρησάντων") προρπέμπει δὲ αὐτοῖς κήρυκα, λέγοντα, 
εἰ βούλονται παραδοῦναι τὴν πόλιν ἑχόντες τοῖς “ακε- 

. 39β.6. Αὐτῶν] τῶν Πλαταιέων. (λ. 40γ.} --α 9. Εἰρημένον γὰρ 
ἣν αὐτῷ} ἀντίπτωσις, ἦτοι αἰτιατικὴ ἀντὶ γενιπῆφ. ἀντὶ τοῦ εἰ- 
ρημένου γὰρ αὐτῷ εἶπεν. --- Ἔκ Λακεδαίμονος ἐκ τῆς βουλῆς τῶν 
«Δακεδαιμονίων. (λ. 40γ.}) --- 12. Μὴ ἀνάδοτος εἴη} μὴ ἀποδοθϑῇ 
δηλονότι ὀπίσω, μὴ ἀποδόσιμος γένοιτο. --- 18. Προςπέμπει δέ] 
οὗτος ὃ δὲ πρὸς τὸν μέν. προεῖπε γὰρ ὅτι ,, βίᾳ μὲν οὐκ ἐβούλετο 
ἑλεῖν.“ 

. 

σκλν. 111. Πλαταιῆς Ο. ΒΕΚΚ, 
ψιρσο Πλαταιῇς-. ῬΙεγίχιιθ ΤΠ γὶ 
οἱ Ηδβϑοϊς. Πλαταιεῖς. Οἵ. 1. 1. 
Ῥ. 9391. οἴχπὶ ΒΑΥΥ, αἰ βου. βουρῖ, 

Οὐκέτι. Ο. Ἐ. οὐκ. 
9, Προςέβαλον. Ο. Μπά, πὶ. 

προςέβαλλον. 
Αὐτῶν οἵ. Ατιρ. ΑΥτ, ΟἸγ. Π 8ῃ. 
᾿Ἐδύναντο (455. ῬΑ]. Τί. οοἀ. 

Β45. Οτ. Ὁ. Ε,. πὶ. ΒΕΚΚ. Ψα]ρο 
(οι Ηδδοϊ.) ἠδ. ΟΕ. 1. 1. ».. 296. 
᾿Αμύνεσϑαι. 1). Ἐ.. ἀμύνασϑαι. 

Ῥοβῖ χοᾶ νουρυ Ηδδοῖὶς, ΡΥῸ 
εἰηιίϊα αἰδιϊποίοηθ σγθοῖθ Ρ]6- 
Ὡδηὶ ΡΟβεϊΐ, 

“ακεδαιμόνιος. Ὁ. “ακεδαιμο- 
νίοις. 
Αὐτῶν οἱ. 855, Ο]., αυδ8 

οἸλΐδοῖο πομ αἰβρ!τοοῦαὶ Ὑναδδίο, 

Ῥγο ἐβούλετο 8080]. δ. ν. 18. 
γψὩ]ρὸ ἐβούλοντο. 56 Ξθοῖις Απρ. 

Γάρ. Μοβαι, ἃ πῖδὴ. 9... ἃ 1. 
γ΄. ϑυβρθοΐμηι Ηδδοκίο. Ὑἱὰ, 
δαποῖ, ἣ 
Ἦν ϑαβροθοῖιπι γϑαϊε 5080]. 

ΨΙα. δαμοῖ. 
Γίγνοιντο. Ἐ,. γένοιντο. 
Ι͵Πὴ ἀνάδοτος --- Πλάταια. ., Τὸ 

μετὰ τὴν πρᾶσιν ἀποδοϑὲν ἀνά- 
δοτον ἄν τις εἰπεῖν δύναιτο", εἰ- 
πόντος Θουκυδίδου, μὴ ἀνάδο-- 
τος εἴη Πλαταιά. ῬΟΪ], 1. ΝΠ. ς, 
ᾧ, [18.1 ρδ1 Πλάταια, ποη Πλα- 
ταιά βουϊθοπάιϊπι, τἰ ἀοςσεὶ Επ- 
βἴδι, δὰ ἤομι. 1]. β΄. 901. οἰ 908, 
οα, Β85. “" Ηὔ85. 

- Προςχωρησάντων. ῬΑ]. προχῶρ. 
ἸΙροςπέμπει. Ατ. ΟἸ"χ, 128}. 

προπέμπει. Αἰ να, ΠΚι ὰ ΝΗ,8, 
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δαιμονίοις, καὶ δικασταῖς ἐκείνοις χρήσασϑαι, τούς τε 
᾽ ’ ΄ Α ’ ᾿ 3 , “-Φ 

ἀδίκους κολάζειν, παρὰ δίκην δὲ οὐδένα. 8. τοσαῦτα 
μὲν ὃ κήρυξ εἶπεν. οἱ δὲ (ἦσαν γὰρ ἤδη ἐν τῷ ἀσϑενε- 
στάτῳ) παρέδοσαν τὴν πόλιν. καὶ τοὺς Πλαταιέας ἔτρε- 
φον οἱ Πελοποννήσιοι ἡμέρας τινὰς, ἐν ὅσῳ οἵ ἐκ τῆς 
“ακεδαίμονος δικασταὶ πέντε ἄνδρες ἀφίκοντο. 4. ἐλ- 
ϑόντων δὲ αὐτῶν, κχατηγορία μὲν οὐδεμία προετέϑη" 
ἠρώτων δὲ αὐτοὺς ἐπικαλεσάμενοι τοσοῦτον μόνον, εἴ 

’ κ ν .“ ἔ μ᾿ -" ’ -"Ὁ 

τι “ακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐν τῷ πυβεμῷ τῷ 
» 3 έ , “ μὴ 

καϑεστῶτι ἀγαϑόν τι εἰργασμένοι εἰσίν. ὅδ. οἵ δ΄ ἔλεγον, 
αἰτησάμενοι μακρότερα εἰπεῖν, καὶ προτάξαντες σφῶν 

3 -“ μ ’ , αὶ 3 “ κ [4 ᾿Ὶ 

αὐτῶν ᾿Δστύμαχον τε τὸν ᾿σωπολαου καὶ Δακωῶνα τὸν 

᾽'Δειμνήστου, πρόξενον ὄντα “ακεδαιμονίων: καὶ ἐπελ- 
ϑόντες ἔλεγον τοιάδε. 

2, ἘῈ Ζίκην] πρίσιν. (Βασ.) 

τέ. Ο. Οὐ. δέ. Οοα, Β45. δΧχ 
δπιθηᾶ, γέ. Ἐκχβρθοίανουβ οαπ 
Βοῖβις. ρους μέν. Ια, ἐαπιθη 
αὐποῖ. οὖ ᾿πίευθα 1, 1. Ρ. 276, 

8. Τοσαῦτα. ἘΊοΥ. ταῦτα. 
Ἔκ τῆς. Τῆς οτι. Ἐ'. 
4, Κατηγορία. Ῥα]. 6. παλπῇγο- 

οία, 568 ἴῃ 6. τ 5. κη. 
Οὐδεμία. 55. ΟἾγ. οὐδὲ μία. 
ἹἸΠροετέϑη. Ἐ,. προςεξτ. 
Τοσοῦτον μόνον. Πόνον Οτι. 

Ὦ.1. ,, ϑίθρμδηιιβ δα βοσὶρί, ἀθ 
1) 14]. Ρ. 105.. φαΐϊα τοσοῦτον ΡΘΥ͂ 
56 5 σῃϊποδῦ Δοο δοίιιπι, 51ν 6 Τιογὰὺ 
αἰϊμά ψαπι ἤος, μόνον δριιπ- 
ἀδγθ οχιϑεπιαῖ, 864 Ποὺ 58:15 
ΟΡνίαηι οϑι. 9 1, 

Εἴ τι. Οὐ. οὔ. τί. ., Παρέλκον 
ῬδΥθο186 τί πιιϑὶ [αἰ1π|5. ΕἸ σΘΥ Θ 
ταηΐιια τπ0 ἸΟΟΟ Ροβίϊιηι 5.{Π- 
ΤΟΥ͂Θ Ροΐογαῖ, ἵΜοχ ο. 54., Ὁ}1 
δ8θο γϑρϑιίπμξιγ, οὐ ἐλ ΤΟ ΘΟ 
Ῥοβίθυϊοσθ, ἴῃ ΟΥὐᾺ, ἢϊο δροϑϑβέ 
ἴοσο ῥυΐογθ, Εδάθι" νγαυίθίαβ δϑὶ 
οι 68, [10] αἰζοσι τί οπὶ οοαα, 
ἀφ θνίπιιβ, ααδιηψιαπι Βγραο- 
ννῖο Ρῥἴδοθγθ ἄοοθὲ τα δαποῖ. δᾶ 
ος 54,71. ὈΠΚ. ΟΥἱά. ΑΡΥθ5ο}. 
Ῥ. 3852... ΘΟΟΥ̓ΤΙ,. ν 8114: νπώηι- 

ψιϊά ἐδ 1, αοραἀαοπιοτιΐϊδ --το φαΐρ- 
Ῥίαπι ἔθη τπογίἐδ θϑϑοχιὲ. Κ ΟἿ, 
δἰδπὶ ὅ6Π01, Αὐἱϑῖ, Ρ. 901, 
Ἔν τῷ πολέμῳ τῷ παϑεστῶτι. 

Βιορ. ((.}) οἱ. τῷ καϑ'., 5ϊοιιῖ 
ο. 68. 5: ρΡ]1οἾτου ἐν τῷ πολέμῳ 
αἸοιἑαγ, δὲ ραββίτη ΤΟΥ ά 1 ὁ 
πόλεμος δϑῦ Π6ΙΠπιπὶ ῬΕΙΟροηη. 
568 εἰάρῃι χαϑίσταται ὁ πόλεμος 
Τγθαιθη5 ἀἸοθη αἱ σθητιβ (ν᾽, 14. 
ψΕΥΡ.) δὲ ο. δά. Ἰοσιιπὶ νϑυρο- 
γσαπὶ τῷ κοΐ). ἴθπθὲ τῷδε, (86-- 
ἴσην αἰτοῦ πὰ τῷ οτη. ΟΥ. οἱ 
ῬΥῸ Ρυΐουθ (ϑιιῖ ἐν τῷ) Μοβαιι.- 
αὐτῷ Ἰια]γνεῖ. 

᾿ἡγαϑόν τι οτι, Ἐ;. δὲ τέ οἰΐδηι 
οοὐ. Β88., 568 6Χ θηγοπᾶ. ΐ 

Εἰργασμένοι. ΟἾΧ. πια]6, εἶρ-- 
᾿γασάμενοι. 

5, ἸΠροτάξαντες. Οοά, Β85. 
προςκαλεσάμενοι. 

Καὶ ἐπελϑόντες οτι, ΑΥ̓. ΟΠ Υ. 
απ, Καὶ ἐλϑ. ργδθθθὲ Ο, Αἕ 
να. [π6. ἴη ἐπέρχεσϑαι. ., Απίο 
καὶ ἐπελϑόντες οοΙομ [ργὸ νἱγ- 
δι14 7 Ρομᾶθ., τ ῬΥΐι5. ἔλεγον 
δα ῬΙαΐαθθηβθ5 ΟΠ 65, ΡΟΒΙΘΥΙ5 
δα ογαΐοτθβ δοϊμπὶ ὑϑθυα γ, ἐ΄ 
ΗΛΑΟΚ. ΟΣ 1.. 2.0. 391. ϑεσ 



ὥρο ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΤ:. 

. (β΄. 4“όγος Πλαταιῶν. νγ΄ --- νϑ΄.) 

(Πρφοοίμιον περὶ τῆς αὐτῶν ἀπορίας τε ἅμα καὶ ἀνάγκης τοῦ λὲ- 
γειν.) 

νγ΄... Τὴν μὲν παράδοσιν τῆς πόλεως, ὦ “ακεδαι- 

μόνιοι, πιστεύσαντες ὑμῖν ἐποιησάμεθα, οὐ τοιάνδε δί- 
κὴν οἰόμενον ὑφέξειν, νομιμωτέραν δέ τινα ἔσεσθαι, καὶ 
ἐν δικασταῖς οὐκ ἐν ἄλλοις δεξάμενοι, ὥςπερ καὶ ἐσμὲν, 

. ψενέσϑαι ἢ ὑμῖν, ἡγούμενοι τὸ ἴσον μάλιστ᾽ ἂν φέρε- 
σϑαι. 2. νῦν δὲ φοβούμεϑα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα ἡμαρ- 
τήχαμεν. τόν τε γὰρ ἀγῶνα περὶ τῶν δεινοτάτων εἶναι 
εἰκότως ὑποπτεύομεν, καὶ ὑμᾶς, μὴ οὐ κοινοὶ ἀποβῆτε, 

. τεχμαιρόμενον προκατηγορίας τε ἡμῶν οὐ προγεγενημέ- 

νγ΄. 1. Τὴν μὲν παράδοσιν -- --ἰ ἡ δημηγορία τῶν Πλαταιέων 
δικανικωτέρα ἐστί: τὸ δὲ προοίμιον ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος καὶ 
ἐκ προφοχῆς. -- 9. Πιστεύσαντες ὑμῖν --- οὐ τοιάνδε - ---ἸΙἰἸ κατὰ 
δύο, φησὶ, τρόπους προὐϑυμήϑημεν ἐγχειρίσαι ὑμῖν τοῖς “ακεδαι- 
μονίοις τὴν πόλιν, κατά τε τὸ μὴ περὲ ϑανάτου «πρυϑῆναι, ἀλλὰ 
στερί τινος μαλακωτέρας ζημίας γ καὶ καϑὸ δικαίους ὑμᾶς κριτὰς ἡγη- 
σάμεϑα γενέσθαι. νῦν δὲ, φησὶ. φοβούμεϑα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα 
ἡμαρτήκαμεν.. καὶ τὴν αἰτίαν εὐθὺς ἐπιφέρει" τὸν τε γὰρ ἀγῶνα, 
[ φησὶ. καὶ τὰ ἑξῆς. 7 --- 4. Οὐκ ἐν ἄλλοις] ἢ ὑμῖν. τὸ δὲ ἑξῆς. καὶ 
ἐν δικασταῖς οὐχ ἕν ἄλλοις δεξάμενοι γενέσϑαι. ὥςπερ καὶ ἐσμὲν 
ἄρτι κρινόμενοι ὑφ᾽ ὑμῶν. - 5. Τὸ ἴσον) τὸ δίκαιον. --- Φέρεσϑαι) 
ἀποφέρεσϑαι. (2. 4ὐγ. )- 7. Περὶ τῶν δεινοτάτων περὲ τοῦ ϑα- 
γνάτου. --- 8. Μὴ οὐ κοιψοί] [μὴ οὐκ ἴσοι, (λ. 4“0γ.})] μὴ οὐ δίκαιοι, 
ἀλλ᾽ ἑτεραλκέα τὴν νίκην ποιήσητε. --- 9. Τεκμαιρόμενοι] ἡμεῖς δη- 
λονότι. 

τοιάδε οοᾶ. Β45, τάδε. Αἱ νἱὰ. 
Ὑγα55. 8 ΥἹἿἹ, ὃ. 
Ὅν, 111], Τὴν μέν. Τ)δ. εἶ 
ἕν. 
ἼἜἜσεσϑαι. Οτιδο 5οαιιιπξι δὰ 

ἢ ὑμῖν 1. οπι., 56 πιᾶγρ'. 8], 
1181}. 5100], Ῥοβὲ ργοχίπηιηι καί 
Δι θη} ΟῚ 816 Θοιηηῖα ῬΟὨΔ8, 
πὶ οἰόμ. καὶ ἡγούμ. οοΠαθγθαπῖ, 
νουρα διιῖθι ἐν δικασταῖς --- ἢ 
ὑμῖν οαιιδαπι Πιεΐτι5 ῬΙα αΘθῃβίιιι 
οΡἰμἱομἶβ Θοπεϊποϑηξ, ΟΟ]οῖι 58]- 
ἴδθπι ἴαπι ῃἴὸ ἀιαπὶ ρμοβὲ ὑμῖν 
οἰπὶ ΒΕΚΚ, ἢ σομλπια Ὠλιϊαν]- 
1115. 
Ἐν ἄλλοις. 1 φγδθροβίς, το-. 

Ροιΐία ξογίασϑθ οὰμπὶ Ηδη], δο- 
χϑὰαβ, (δτιᾶθ ἔδημθ 1 τ πα ιιδιι 

οἰΐϑην δηΐθ ρ ροϑβιἐϊοπθηι δοσθαϊε, 
ΟΣ, Ννοϊρῃ, δὰ ᾿αοίαῃ. Ὁ. Μοτχί. 
ΧΙΝ, 5. Ααα. Βγθάονν. δα 1.1], 
“Ωςπερ. Π8π. ὡς. ϑιαϊππ καί 

οἷμ. ἢ. ὕουρα ἢ ὑμῖν Ιἰϑυλίθυ βιι- 
βρθοῖβ τα αῖς 5.}0], 
Ἴσον. ῬΑ]. ἴσον. Αἱ νἱὰ. 1. 1. 

Ῥ. 214. 
Μάλιστ᾽ ἄν. Οοᾶ. Β45. ἂν μά- 

λιστ᾽ ἄν. 
9, Μὴ ἀμφοτέρων. 5. ν. ἃ]. 

π8. Ο. 
“Ἡμαρτήκαμεν. Ὦ, ἡμαρτήκω- 

μὲν. Αἱ ν]ὰ. 1. 1. ». 185. 
Κοινοί. Ο. ΟΥ. Μοκβαα. κοινῇ» 

ἀη Ο. Ἰαπλθι δὲ, 5. ἢ ἃ], 181, 
Προγεγενημένης. ΟἾγ, προγε- 

νομένης. 
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νης, ἢ χρὴ ἀντειπεῖν, (ἀλλ᾽ αὐτοὶ λόγον ἠτησάμεϑα,) 
τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὃν, ᾧ τὰ μὲν ἀληθῆ ἀποκρίνα-- 
σϑαι, ἐναντία γίγνεται, τὰ δὲ ψευδῆ, ἔλεγχον ἔχει. 8. 
πανταχόϑεν δὲ ἄπορον καϑεστῶτες, ἀναγχαξόμεϑα, καὶ 

ἀσφαλέστερον δοκεῖ εἶναι, εἰπόντας τι κινδυνεύειν. καὺ 
“γὰρ ὃ μὴ δηϑεὶς λόγος τοῖς ὧδ᾽ ἔχουσιν αἰτίαν ἂν πα-- 
ράσχοι, ὡς, εἰ ἐλέχϑη, σωτήριος ἂν ἦν. 4. χαλεπῶς δὲ 
ἔχει ἡμῖν πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ πειϑώ. ἀγνῶτες μὲν 
γὰρ ὄντες ὠλλήλων, ἐπειθενεγχάμενοι μαρτύρια ὧν ἄπει- 
ροι ἦτε, ὠφελούμεδ᾽ ἄν: νῦν δὲ πρὸς εἰδότας πάντα 

λελέξετα!, καὶ δέδιμεν οὐχὶ, μὴ, προκαταγνόντες ἡμῶν 

τὰς ἀρετὰς ἥσσους εἶναι τῶν ὑμετέρων, ἔγκλημα αὐτὸ 
ποιῆτε, ἀλλὰ μὴ, ἄλλοις χάριν φέροντες, ἐπὶ διεγνω- 
δμένην κρίσιν καϑιστώμεϑα. “ 

2. Ὧι τῷ ἐρωτήματι. (ἃ. “41ὖγ.) - 6. Ὁ μὴ ῥηϑεὶς λόγος] ὃ 
ἄνϑρωπος ὃ σιωπήσας καὶ μὴ εἰπών. (λ. 40γ.) -- 7. ΖΣιωτήριος] 
πρόξενος σωτηρίας. (1. 40γ.) --- 8. Πρὸς τοῖς ἄλλοις] τοὶς σιωπῶώ- 
σιν ἐξ ἀπορίας. (λ. 40γ.) --- 9. ᾿ΕἘπειξενεγχάμενοι] ἡμεῖς δηλονότι. 
-- 18. Ἄλλοις] τοῖς, Θηβαίοις φησίν. --- ἘῚ “Πιεγνωσμένην ) προει-- 
λημμένην. (.40γ.) 

᾿Δντειπεῖν. Ώ. ἀντιπεῖν. Ῥτοχι- 
Τὴ ἀλλ᾽ --- ἠτησάμ. εαἀϊϊ. Τ ́ ρ5. 
χϑοῖθ ἴα, ῬϑΥθπ ΒΘ β πὶ τραθρῖς, 

Τὰ μέν. Βιερ, (6.) τὸ μέν. 
Τίγνεται. Ἐ,. γίγνεσϑαι. 
8. ΤΙανταχόϑεν δέ. Μοκαα. 

σπαντ. τε. 
Αὐἰτίαν ἄν. Ἄν οτῖ. ΜῈ οΚαι, 
4, Μὲν γὰρ ὄντες Ο. Ὀὶ5 Πα-- 

Μ6:. ΨΊοΙ 5ϑἴμι ΑΥ, οἱ, μέν, ΝΙοδατι. 
γάρ. 

᾿Ἐπειςενεγκάμενοι. Τὰ ἐπες- 
ΣΡεγΆ. την αι] ταν] 115, 14. 
1, 1. ν. 9519 Απίθ Βος Ῥαυιοῖρ. 
δυΐθηι οοα. Β85. ἱπβουῖς ἡμεῖς. 

ΜΙαρτύρια. Ἐ. ματυρίας, εοπ- 
γα τπουθηὶ ΤΠπογα, Ὑ]α, Τά. 
νοΥΡ. ᾿ Ταπι ῬΑ]. προςειδότας 
ΘΟΠ οἴη}, 

Πάντα. Ατ. ΟἾγ, Ὁ 8}. πᾶν. 
«“ελέξεται. Ἐς Οτ. Ὁ. Ε. νἱπα. 

λέξεται, Ὡλᾶ186. Ζομασ, ρ. 1800. 

“Μελέξεται,) ἀντὶ τοῦ λεχϑήσεται- 
ΟἿ. Βαϊῖπι, Οὐ. πιρᾶ, ὃ. 195. 8. 
Ῥοδὺ ποὺ νϑυριπὶ δαΐθι ΟΠ 
Β6ΚΚ, Ραπ οἴη 4ιιαπι ΟΠ} ν τ] 6’, 
(ει Ηδδοκ.) νἱγρϊδλ ΡΟΠΘΥΘ 
τη Δ] 1 11118. 

4έδιμεν. ῬιΘρ. (6.) δεδίέαμεν- 
δεα να. ο. 56. 57. οὐ 1.0}. δὰ 
Ῥηγγη. Ρ. 181. 

Οὐχὶ μή. Μοβκαι. μὴ οὐχί." 
Προπαταγνόντες. ΟἸχ. καταγν- 

Ῥᾶυ. Ἰθβοῖο αιιῖ5 προξίκαταγν. 
Ἡμῶν 1. οτι., 568 πιᾶσρ. ἃ]. 

8}. 5ῈΡΡ]. 
Εἶναι τῶν. ὙΙμα, εἶν. αὐτῶν. 
ἹὙμετέρων. Η. ἡμετ. 
Αὐτό. αν. (ποι (485. ,) 4π6ηὶ 

Βεἰτῖς, ποπιίηδι.,) αὐτῷ. 
Ποιῆτε. ῬΑ]. Ἡ. Βίερ. (6.) 

ποιεῖτε. 
᾿Επὶ διεγνωσμένην, Ψὶπα. ἐπι- 

δέεγν. 
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(«α΄. Τὸ διδακτικὸν μέρος. νδ΄ --- νε΄. ααα΄, Τὸ δίκαιον. νδ΄ -- νξ΄, 
αααα΄. ᾿ἀπολογία αὐτῶν. νδ΄. νε΄.) 

΄ ᾽ - ΄ ἕ 

(Ὑπομιμνήσκουσι “Μακεδαιμονίους τῆς πρότερον φιλίας καὶ ὧν τὸ 

πάλαι εὖ πεποιήκασιν αὐτούς.) 

νδ΄. ., Παρεχύμενον δὲ ὅμως ἃ ἔχομεν δίκαια πρός 
τε τὰ Θηβαίων διάφορα, καὶ ἐς ὑμᾶς καὶ τοὺς ἄλλους 
“Ἕλληνας, τῶν εὖ δεδρασμένων ὑπόμνησιν ποιησόμεϑα, 
καὶ πείϑειν πειρασόμεϑα. 2. φαμὲν γὰρ πρὸς τὸ ἐρώ- 
τημα τὸ βραχὺ, εἴ τι “ακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμά- 
χους ἐν τῷ πολέμῳ τῷδε ἀγαϑὸν πεποιήκαμεν, εἰ μὲν 
ὡς πολεμίους ἐρωτᾶτε, οὐκ ἀδικεῖσθαι ὑμᾶς, μὴ εὖ πα- 
δόντας" φίλους δὲ νομίξοντας, αὐτοὺς ἁμαρτάνειν μᾶλ- 
λον, τοὺς ἡμῖν ἐπιστρατεύσαντας. 8. τὰ δ᾽ ἐν τῇ εἰ- 
ρήνῃ καὶ πρὸς τὸν Μῆδον ἀγαϑοὶ γεγενήμεθα, τὴν μὲν 
οὐ λύσαντες νῦν πρότεροι, τῷ δὲ ξυνεπιϑέμενοι τότε 

νδ΄. 4. Φαμὲν γάρ] οἱ ἀγῶνες. (.40γ.}) --α 7. Οὐκ ἀδικεῖσθαι 
ὑμᾶς [ὑφ᾽ ἡμῶν μὲν ὡς πολεμίους. (λ. Κασσ. ᾽] τοῦτο τὸ ἐπιχεί-- 
ρημα λύσις ἐστὶ τοῦ «Ἱακεδαιμονικοῦ διλημμάτου ἐρωτήματος. τοῦ 
λέγοντος ὃ ὅτι ᾿Ἡδικήσατε ἡμᾶς, ὦ Πλαταιεῖς, ἐν τῷ παρύντι πολέμῳ, 
ἢ οὔ; ἵνα, εἰ μὲν εἴποιεν ἀδικήσαντες, ὡς ἀδίκους αὐτοὺς μετελεύ- 
σωνται, εἰ δὲ μὴ- ὡς ψευδομένους. εἴπερ ἀγαϑόν τι ποιῆσαι Δακε- 
δαιμονίους καὶ τοὺς συμμάχους φήσαιεν. φασὶν οὖν οἱ Πλαταιεῖς, 
ἀπολογούμενοι ἐπὶ τούτοις. εἰ μὲν ὡς πολεμίους ἡμᾶς περὶ τούτων 
πυνϑάνεσϑε, φαμὲν μὴ ἀδικεῖσθαι τοὺς “ακεδαιμονίους ὑμᾶς ὑφ᾽ 
ἡμῶν, εἴ τι μὴ καλὸν ἐν πολέ ἑμῳ πεπόνϑατε, ᾧπερ ἦμεν ἐχϑροί" εἶ 
δὲ ὡς φίλους καταιτιᾶσϑαι οὔλεσϑε. ἑαυτοὺς αἰτιᾶσϑε. ὑμεῖς γὰρ 
πρότεροι ἠδικήσατε, καϑ'᾿ ἡμῶν μετὰ τῶν συμμάχων Θηβαίων ἐπι- 
στρατεύσαντες. (λ. 4ὐγ.) -- Μὴ εὖ παϑόντας] ἰ αὐτοὺς ὑμᾶς (}. 
Κασα.)}] τοὺς “Δάκωνας. --- 8. Φίλους δὲ νομίξοντας ἢ ἡμᾶς δηλονό- 
τι. (λ. 4ὖγ.) --- 11. Τῷ δέ] τῷ Μήδῳ. 

Ολν. ΤΙΝ. ἸΠαρεχόμενοι. Δα. ΜΙ. ἀρῃοβοῖξ ἶο Βαξίπι. ΟΥ. πιᾶχ, 
παρεσχόμενοι. 

Τὰ Θηβαίων. Ι. τῶν Θηβ. 
Καὶ τούς Οα55. Αιιρ. ΟἹ. 6. 

ἘΞ ΑΙ, ΤΕ 8 ἘΠ, Ἀρα. 06} 
οοα. Βαᾶ5. Ου. Μοβαιι. εν ἢ 
Βε6κΚκ. Ψα]ρο καὶ ἐς τούς. 

Τῶν εὖ --- ποιησόμεϑα. Ὑ ὙΠ ΟτΙ. 
Μ. τὰ δεδρασμένον. ““ ὨΌΚ, Ῥτο 
τῶν Ἀθερ. (6.}) Μόοβᾳῖι. τῶνδε. 

““Ιεδρασμένων. Ὁ. Τ)»δι. δεδρα- 
μένων. Νοβίτιιπι οἷα ὙΠΟηι. 

δ. 98, ποῖ, 7. Μία, δάμποι. 
Καὶ πείϑ. πεῖῤ. 46. Μοκαι.- 

Φ, Μάλλον. Ο. μάλιστα, 8: ν-. 
γ0. μᾶλλον. 

Τοὺς ἡμῖν. Τούς οὐ, ΜοΞ4ι, 
Αὐ. Οἷιν. δ. ὰ 

᾿Επιστρατεύσαντας. 6. στρα- 
τεύσαντες (9 ἐπιστρατεύσαντες ὃ), 

" ας 5. 
8, Πρότεροι. Ὦ. πρότερον. Ῥτο- 

χϊμληὶ τῷ ἴῃ Εἰ, ΘΟΥΥ. 

1 
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ἐς ἐλευϑερίαν τῆς Ἑλλάδος μόνον Βοιωτῶν. 4. χαὶ γὰρ 
ἠπειρῶταί, τε ὄντες ἐναυμαχήσαμεν ἐπ᾿ ᾿Δρτεμισίῳ, μάχῃ 
τε τῇ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ γῇ γενομένῃ παρεγενόμεϑα ὑμῖν τε 
καὶ Παυσανίᾳ εἴ τέ τι ἄλλο κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
ἐγένετο ἐπικίνδυνον τοῖς Ἕλλησι, πάντων παρὰ δύναμιν 
μετέσχομεν. δ. καὶ ὑμῖν, ὦ “ακεδαιμόνιου, ἰδίᾳ, ὅτε 

περ δὴ μέγιστος φόβος περιέστη τὴν Σπάρτην: μετὰ τὸν Ὄλ. οἡ 

σεισμὸν τῶν ἐς Ἰθώμην Εἱλώτων ἀποστάντων, τὸ τρί- ἔτ. δ΄. 
κα προ ἡ Χρ. 

τον μέρος ἡμῶν αὐτῶν ἐξεπέμψαμεν ἐς ἐπιζουρίαν. ὧν ΕΣ, 
οὐχ εἰκὸς ἀμνημονεῖν." ἐδ΄, 

νὴ Βιβλ.α. 
πεφ.ραᾶ. 

(Διεξέρχονται ὅτι τὴν φιλίαν οὐκ αὐτοὶ ἔλυσαν, ἀλλ᾽ οἱ Δακεδαι- 
’ « , 3 ΄ 7, ’ " εῚ͵ 

μόνιοι. οὖς μέντοι οὐ μᾶλα ἔβλαψαν, παλιν γε μὴν ξλέσϑαι 

καλῶς οὐκ ἐδυνήϑησαν.) 

νε΄. ., Καὶ τὰ μὲν παλαιὰ καὶ μέγιστα τοιοῦτοι ἠξιώ- 
ὅαμεν εἶναι" πολέμιοι δὲ ἐγενόμεϑα ὕστερον. ὑμιεῖς δὲἤδη᾽ Οἱ. 
αἴτιοι" δεομένων γὰρ ξυμμαχίας, ὅτε Θηβαῖοι ἡμᾶς ἐβιά.νέ. ἔτ. . 

πρὸ δ ὅαντο, ὑμεῖς ἀπεώσασϑε, καὶ πρὸς “4ϑηναίους ἐχελεύετε φιϑ'.ἢ 

τραπέσϑαι, ὡς ἐγγὺς ὄντας, ὑμῶν δὲ μακρὰν ἀποικούν- φκ.. 

2, ἘΞ Χαὶ γὰρ ἠπειρῶται -- -- ] ταῦτα πάντα πλατικῶς ἱστορεῖ 
ὃ Ἡρόδοτος. (4ὐγ. ) --- 8. Ἔν τῇ ἡμετέρᾳ γῇ] ἐν τῇ Πλαταίᾳ. (1. 
«4ὐγ. ) --- 7. Περιέστη] πο τώρ (λ. 40γ.) ---- 10. Οὐκ εἰκός] 
οὐ δίκαιον. (λ. Δ4ὐγ.) 

ΑΒΕ “Ἰεομένων γὰρ -- Ἴ καὶ ταῦτα παρ᾽ Ἡροδότῳ χεῖται διεξ- 
οδικῶς. (4υγ.) 

Ἐς ἐλευϑερίαν. Ὁ. Ψιμα, τι. ροϑβὲ ποὺ νοῦ. νῃἱροὸ (Ηδβοκ. 
ΑΥ, ΟἾγ, 8}. ἐπ ̓ἐλευϑερίᾳ, ΕΧ Β εκ.) οο]]οσαῖπν, ἀθ]θν]ηλι15) 
ΔηΐουρΥ. Ε', τότε ἐς ἐλευϑέραν τὴν οἱ φύβον τῶν Εἱλώτων οοπΠαο- 
“Ελλάδα 5. ν. 41. τῆδη. Ιάδθια μό- τϑᾶμπὶ. Οἵ, δάμοῖ. δὲ 1. 1. Ρ. 999. 
ἼΔῊΣ ν]άἀδίαν, ᾿ Ἢ Τῶν ἐς. 6. τὸν ἐς. 
(ἃ Ἠπειρῶταί τε. Τέ οτι. Ἀ6ρ.. Ἔς ᾿Ιϑώμην. τὶ, ἈΣΟΝΕῚ ἐν» 

᾿ϑώ ν. νἱπά. ἐπὶ Θώμην. Αἱ 
ΜΜάχη. νυ ραγὶς ΞΟΥΠΊΟ Ροϑίτι- {7 

Ἰαραῖ ἐν μάχῃ, δεὰ νἱά, δάποί, ἐς ̓Ιϑώμην ἀπέστησαν Τγ, 10]. 
δὰ 11, 20.Χ1:}. 2,2 δοίτ. ε , Εἱλώτων Ῥα]. οἃ. Ψ]ηά, ΒΕκκΚ. ᾿ 

Ἐἕ τε. Απὶὸ Ἡδδοὶω τ 876 οι Δ δ α] 5 (εἰ Ηδδοῖς,) Εἰλ. Οἵ. δά- 7 
ἐπποι μι εἴτε. 14. Εαίϊρ. δα Πομ. Μοῖ. δὰ 1, 101. 
Ηϊβίου, Ῥ. 968. αλ». 1,0. Δεομένων γάρ. Τί. 
Παρά. Βι περί αὶ, δεομ. δέ. 
5. Ὅτε περ. Πέρ οπι. Ἐ. Πρὸς --- τραπέσϑαι. »»ὙΠοπι, Σπάρτην. Μιγραϊαιι, ἀια8 Μ, ἴῃ βούλομαι. ““ ΟὔΚ. 

δά ἡ 
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τῶν. 9. ἐν μέντοι τῷ πολέμῳ οὐδὲν ἐχπρεπέστερον ὑπὸ 09. 
ἡμῶν οὔτε ἐπάϑετε, οὔτε ἐμελλήσατε. 8. εἰ δ᾽ ἀποστῆ- 
ναι ᾿ἀϑηναίων οὐκ ἠθελήσαμεν, ὑμῶν κελευσάντων, οὐκ 
ἠδικοῦμεν. καὶ γὰρ ἐχεῖνοι ἐβοήϑουν ἡμῖν ἐναντία Θη- 
βαίοις, ὅτε ὑμεῖς ἀπωκνεῖτε" καὶ προδοῦναι αὐτοὺς οὐκέ- 5 
τι ἣν καλὸν, ἄλλως τε καὶ οὗς εὖ παϑῶν τις καὶ αὐτὸς 

δεόμενος προφηγάγετο ξυμμάχους, καὶ πολιτείας μετέλα- 
βεν᾽" ἰέναι δὲ ἐς τὰ παραγγελλόμενα εἰκὸς ἦν προϑύμως. 
4. ἃ δὲ ἑκάτεροι ἐξηγεῖσϑε τοῖς ξυμμάχοις, οὐχ οἵ ἕπό- 
μενοι αἴτιοι, εἴ τι μὴ καλῶς " ἐδρῶτε ", ἀλλ᾽ οἱ ἄγον- 
τες ἐπὶ τὰ μὴ ὀρϑῶς ἔχοντα. 

10 

(ββββ΄. Κατηγορία Θηβαίων. Τὴν τῶν Θηβαίων ἀδικίαν ἐξελέγχουσι, 
χαὶ ἑαυτοὺς τούτοις παραβάλλουσι.) 

νς΄. ., Θηβαῖοι δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἡμᾶς ἠδίκη- 
ὅαν, τὸ δὲ τελευταῖον αὐτοὶ ξύνιστε δι᾿ ἅπερ καὶ τάδε 

ἰδ. πάσχομεν. 4. πόλιν γὰρ αὐτοὺς τὴν ἡμετέραν καταλαμ- 
Βιβλ. β΄. 

κεφ. β΄. 1. Τῷ πολέμῳ] τῷ νῦν δηλονότι. (λ. 40γ.) --- ἤμω κν τὰ 
ἔξω τοῦ πρέποντος [καὶ τοῦ ἁρμόζξοντος. (.40γ.}} -- ὃ. Ὑμῶν 
τῶν Λακεδαιμονίων. (λ. 4ὖγ.}) --- 4. ᾿Εναντία Θηβαίοις] μαχόμε- 
γοι τοῖς Θηβαίοις. (λ. 40γ.}) --- 6. Καλόν] δίκαιον. οὐ καλὺν προ- 
δοῦναι, δηλονότι εἰς τὰ προςτασσύμενα ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων. (λ. 
«Αὐγ.) --- 7. Πολιτείας μετέλαβεν ἐπολιτογραφήϑη. (λ. “41ὖγ.}) -- 
9, 'Εκάτεροι ] οἵ τε ᾿Αϑηναῖοι καὶ οἱ “Λακεδαιμόνιοι. --- Ἐκ ᾿Εξηγεῖ- 
σϑε] παραγγέλλετε. (.4γ.) --- 11. ᾽᾿Επὶ τὰ μὴ ὀρϑῶς ἔχοντα] ἐπὶ τὰ 
ἄδικα. (λ. 4“0γ.} 

γς΄. 14, Καταλαμβάνοντας λῃστρικῶς ἐπερχομένους. (1. 4γ.} 

9. Μῆάάντοι. ΕΟ. μέντοι οὖν. 
᾿Ἐχπρεπέστερον. ΟἸχ. ἐκπρεπω- 

δέστερον. . 

᾿Εμελλήσατε. ΟΥ. ἐμελλήσετε. Τ. 
όσα. ἐμελήσατε, 5641. 1 5. 2 
δᾶ, πιδῃ. 

8. ᾿Ηϑελήσαμεν. ΟΥ. ἐϑελήσ.» 
οομΐγα τποσθη ΤΠιογα, ΨΙα, 1. 
1. ν.211. εἱ ΤηΔ. νοῦ». Ῥτο ρυδο- 
οοαἀοθηΐθ οὐκ ἤθπιο ἀοοιοΥ μἢ 
ἀοείάογαρις, Ψ1α, Ηθγηι. δα Ψ]ρ. 
Ῥ. 888. 
Ἠδικοῦμεν. Β. ὮὨ. ἀδὲκ. Π)οἰπάο 

Β, ομι. βο ἰπ ἐβοήϑουν. 

Προϑύμως. ἘΞΑ. Βα5. (ποτ οοἶ. 
Β45.}) πρόϑυμον. 

4, Ἃ δὲ -- ἐδρᾶτε. ΤΡ. ἀ6 
ϑδυηῖ, ἴῃ ΒΕΚΚ. Αὐεοδα, Ρ. 148. 

Τὶ μή. Ἀδρ. τὲ μή. Β. Βαγ-. 
ΑἸὰ. ΕἸοτ, δα. Β85. πιᾶσρ. ϑδίθρῃη. 
μή τι. Ο. μή 5. ν. 4]. πιδη. 

᾿Ἐδρᾶτε. Οταπιηϊδιίοιιβ ΒΘ ΚΕ, 
᾿Απροαὰ. ἐδρᾶτο, αιοᾶ τορομθη- 
ἄθσηι νἱάεῖιν, (εἰβκ. δρᾶταε 
οοηϊθοθγαῖ.) Οἵ, δάηοῖ. 

αλν, ΤΥ͂Ι. ἩΗμᾶς οι. Ν]πα. 
9. Πόλιν γάρ. 1. πόλεν τε, οὐλμὶ 

δέ 5. τέ. 
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βάνοντας ἐν σπονδαῖς, καὶ προβέτι ἱερομηνίᾳ, ὀρθῶς 

ἐτιμωφησάμεϑα, κατὰ τὸν πᾶσι νόμον τγρήῤας ομρήρν, τὸν 
ἐπιόντα πολέμιον ὅσιον εἶναι ἀμύνεσθαι" καὶ νῦν οὐκ 

ἂν εἰκότως δι᾿ αὐτοὺς βλαπτοίμεϑια. 8. εἰ γὰρ τῷ αὐὖ- 
τίκα χρησίμῳ ὑμῶν τε καὶ ἐκείνων πολεμίῳ τὸ δίκαιον 
λήψεσϑε, τοῦ μὲν ὀρθοῦ φανεῖσϑε οὐκ ἀληϑεῖς κριταὶ 
ὄντες, τὸ δὲ ξυμφέρον μᾶλλον ϑεραπεύοντες. 4. καίτοι, 
εἰ νῦν ὑμῖν ὠφέλιμον δοκοῦσιν εἶναι, πολὺ καὶ ἡμεῖς 
καὶ οἵ ἄλλοι Ἕλληνες μᾶλλον τότε, ὅτε ἐν μείζονι κιν- 

) δύνῳ ἦτε. νῦν μὲν γὰρ ἑτέροις ὑμεῖς ἐπέρχεσϑε δεινοί " 
ἐν ἐχείνῳ δὲ τῷ καιρῷ, ὅτε πᾶσι δουλείαν ἐπέφερεν ὁ 
βάρβαρος, οἵδε μετ᾽ αὐτοῦ ἦσαν. 5. καὶ δίκαιον ἡμῶν 
τῆς νῦν ἁμαρτίας, εἰ ἄρα ἡμάρτηται, ἀντιϑεῖναι τὴν ’ 

αὶ 

1. Ἐν σπονδαῖς 1 σπονδῶν οὐσῶν εἰρηνικῶν. (1. 4ὖγ.) --- 9. " 
Πᾶσι] τοῖς “Ἕλλησιν. (λ. 4υγ.) --- 8. “Ὅσιον] δίκαιον. (λ. 4ὑγ. γΞ έ," 
4. ᾿Βλαπτοίμεϑα! ἀδικοίμεϑα. (.. 40γ.) --- Αὐτίπμα)] ἐν τῷ ἐνε- 1» 
στῶτι. (λ. 4ὖγ.) --- 8. Νῦν] ἐν τῷ πολέμῳ. (1. 40γ.) --- Ὡφέ- ἢ 
λεμοι δοκοῦσιν εἶναι] οἱ Θηβαῖοι δηλονότι. [ ὠφέλιμοι ἐφάνησαν 
ὑμῖν δηλονότι. ἢ καὶ ὠφελιμώτεροι. (Βασ. ) - [Πολὺ καὶ ὑμεῖς] 
καὶ οἱ ἄλλοι “Ἕλληνες ἐφείσατο εἰπεῖν οἱ ᾿Αϑηναῖοι; διὰ τὸ φορ- 
τικόν. -- 9. Ὅτε ἐν μείζονε κινδύνῳ ἥτε] ἐπὶ τῶν Μηδικῶν. -ς 
10. Ζ:εινοί) μετὰ δεινότητος. (2. 4ὐγ.) -- 11. Πᾶσι] τοῖς “Ἕλλησιν 
(λ. 40γ.) --- 12. Οἵδε μετ᾽ αὐτοῦ ἦσαν] ἤγουν οἱ Θηβαῖοι συνε- 
μάχουν αὐτῷ. --- 18. ᾿ἀντιϑεῖναι) ἐναντίαν θεῖναι. (λ. ὐγ.) --- 

᾿Ιερομηνίᾳ. Τὴ ῬιΘρ'. ΒΡ ΘΥΒΟΥ, 
τᾶ. ΥΘ6. ἐν, ἀπα5ὶ Ἰθσϑμάμια 
εϑϑοῖ ἐν ἱερομ, 

᾿Ορϑῶς. Οποᾶ ν]5Ὸ (εἰ δρπᾶ 
Ἡδβοῖὶς.}) β5θαιθραΐῃῦ τέ τη οἷβ ἰ- 
οἴαβιιηι, (855. Απρ, ΟἹ. Ῥὰ]. Τί, 
ψαὶ. Η. 'Βερ. (6σ.) Β. Βαζΐ. Α]ὰα, 
ἙἸοΥ. δα. Βα5, (θὶ ὀρϑόν Ρτὸ 
ὀρθῶς.) ϑΐερῃ. 1. ΒΕΚΚ. οὔ 

8. Ὑμῶν τε. Τέ οτα. Ὁ. οοά. 
Βδ5. συ. Ατ. ΟἾγ. δῃη. ΒάγΥ., 8. 
᾿ Παρδὲ Ἐ,. Υἱὰ, ἔαπιθι 1. 1. Ρ. 
00. 

4, Ἡμᾶς »» ἴα οχ ἢᾶε οοἂά, 
πι85. [Οδδς. ΟΥ. 411. οἵ νεῖ. 
εἀά. Ὑμεῖς ϑίορῃ. 1. εὐ ῷ. οἱ 
Αεπι. Ῥουιὶ. ἦ ΗΠ. 

Ζἀμογά. 71. δ ἢ. 

Πολύ. Ὥ. πολλοί, δὰ ΠΙΔΥδ, 
8]. τηϑη. πολύ. (πο ἴδπι δηΐδ 
Ῥγδθοθᾶ. ποῖ, πποπθηάπηι οσϑΐ.) 

Οἱ ἄλλοι. Οἱ 46. μ65. (6.) 
ΜΙ οβαα. θη. ΒΥ. 

᾿ἘἘπέρχεσϑε. ΤΠ)", ὑπέρχ- 

5. Τῆς --- ἁμαρτίας. Οοὐ. Β49. 
ΟΧ Θπιθηά, τῇ --- ἁμαρτίᾳ (6ά. 
Β45. τὶ --- ἁμαρτίας.) Τὰ σοηϊιῖνο 
41 μαροζθαῖ, νἱὰ, δᾶμποῖ, δὰ 11, 
85. 

Ἡμάρτηται. δυΐσο ἡμάρτηταί 
τι, 568 τί οηι. (855. Αὰσ. ΟἹ, (, 
Ἐ, Ῥα], τ. γαῖ. Η. Ἀθρ. (6.) 
ΟΥ. 1, Β. Βαγ, ΑἸά. ΕἸου. Βδδ, 
Ηδδοκ. ΒΘΚᾺ, 

Υ 
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τότε προϑυμίαν" καὶ μείζω τε πρὸς ἐλάσσω εὑρήσετε, 
καὶ ἐν καιροῖς οἷς σπάνιον ἣν τῶν Ἑλλήνων τινὰ ἀρε- 
τὴν τῇ Ξέρξου δυνάμει ἀντιτάξασθαι, ἐπῃνοῦντό τε μᾶλ- 
λον οἵ μὴ τὰ ξύμφορα πρὸς τὴν ἔφοδον αὐτοῖς ἀσφα- 
λείᾳ πράσσοντες, ἐθέλοντες δὲ τολμᾷν μετὰ κινδύνων τὰ 

βέλτιστα. 6. ὧν ἡμεῖς γενόμενοι, καὶ τιμηϑέντες ἐς τὰ 

πρῶτα, νῦν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς δέδιμεν μὴ διαφϑαρῶμεν, 
᾿᾿Αϑηναίους ἑλόμενοι δικαίως μᾶλλον ἢ ὑμᾶς κερδαλέως. 
7. καίτοι χρὴ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ὁμοίως φαίνεσϑαι 
γιγνώσκοντας, καὶ τὸ ξυμφέρον μὴ ἄλλο τι νομίσαι, ἢ 
τῶν ξυμμάχων τοῖς ἀγαϑοῖς ὅταν ἀεὶ βέβαιον τὴν χάριν 
τῆς ἀρετῆς “ ἔχωσι -, καὶ τὸ παραυτίχα που ἡμῖν ὠφέ- πες, 
λιμον καϑιστῆται. "“ 

1. Μείξω τε πρὸς ἐλάσσω] μείξω προϑυμίαν πρὸς ἐλάσσω ἅμαρ- 
τίαν. --- 2. ᾿Δρετήν) ἀνδρείαν. (λ. 4γ.) --- 8. ᾿Εξπῃνοῦντό τε μᾶλ- 
2ον] ὑπερβαλλόντως εἶχον τὸν ἔπαινον. (1. 40γ.}) --- 4. ᾿ἀσφαλείᾳ]} 
τῇ ἑαυτῶν δηλονότι. (λ. Αγ.) --- 56. ᾿Εϑέλοντες δὲ --- βέλτ.] ὅπερ καὶ 
᾿Αϑηναῖοι ἔπραξαν. τὴν πόλιν αὐτῶν ἐρημώσαντες καὶ ναυσὶ κιν- 
δυνεύσαντες. -- Τολμᾷν) σὺν τόλμῃ πράττειν. (λ. 40γ.} --- 10. 
Γιγνώσκοντας] ὑμᾶς τοὺς Λακεδαιμονίους. --- 11. δ" Βέβαιον τὴν 
χάριν] καὶ ἐν τῇ α΄ ὁ Κερκυραῖος ,.,καὶ τὴν χάριν βέβαιον ἕξουσι. ““ 

᾿ (4ὐγ.) - 13. Ἔχωσι ] παρέχωσι. 

Πρὸς ἐλάσσω. Ὦ. 1. πρὸ ϑυ- 
λάσσω. ᾿ 

Τῶν Ἑλλ. τινὰ ἀρετήν. ΕΟ. Ἐ' 
τινὰ ἀρ. τῶν Ἑλλ. 

Ξέρξου. Ἐ᾿. τοῦ (Ξ. 
᾿Επῃνοῦντό τε. .. Ῥιιποῖτιπι δῃ- 

ἴθ ἤδϑς νϑύβθα ῃγιίαν! 1 ΘΟΙΊ]η8. 
Ῥογεϊπθηΐ θηΐηι δα οἷς καιροῖς. “ 
ΗΛΑΟΚ. 

᾿Δσφαλείᾳ. ῬΑ]. ἀσφαλίαι. (ἀ- 
σφαλίᾳ. ΟἿ. ἀ6 5ἰπη}} 15. αἰβριι- 
1δΐῖα ἀθ ΑΥξ, οσἹξ, ο. 19. ν. 158. 54.) 
Οοᾶ, Βαᾶ5. ἐς ἀσφάλειαν, εχ ἴῃ- 
ἴθΥρυ. 

Βέλτιστα. Ο. μέγιστα. 
6. Κερδαλέως. Υἱπα. χερδα- 

λαίως. 

(λ. Κασσ. Αγ.) 

7. Ὁμοίως. Ἐ. ὁμοίους. 
᾿Δεί. Ῥαϊ.., αἰ βοϊοῖ, αἴεί, πὰπο 

οἰπὶ Μίοσαι. Οἵ, 1. 1. ν. 911. 

Ἔχωσι. Ἔχουσι πΟῊ γ8]6 Θ0ἢ - 
ἡἸοῖορθαῦ Ηδιπι. δὲ ΡΥΟΧ δ 
νἰγθαϊαπι ἀ6]6))αι, ΟΕ, ποῖ, 
Ἡμῖν. (455. Ἐς Ρα]. Τί, αι. Η. 

Βερ. (6.) στ. Ὁ. Ε. Μοβαᾳιι. 
τι. ΑΥ, ΟἸγ. Ἰ)δα. πλᾶχρ'. δῖ 6 Ρ}. 
ὑμῖν, βἴσας 1. 5. ν. 8]. τῖϑη. Αἱ 
βϑηϊθηϊία σΘη ΧΆ 115 6588 υἱάθίιχ, 
Οἵ. δαμοί. 

Καϑιστῆται. Ῥα], ΟΥ. ΝΊμα, ΑΥ, 
Ομγσ, Βαυ. ΑἹά, ΕἸοσ, Βα5. καϑί- 
στηται. Αἰνὶα, 1. 1. ». 999. Μοβαι, 
δι. καϑίσταται. Ὁ. καϑίεστητε. 

215. 
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(βββ΄. Τὸ ξυμφέρον. γ΄. νη΄. 8. 1. 9." “Ὅτι “ακεδαιμόνιοι σφῶν 
καταψηφισάμενοι κακῶς ἀκούσονται ἀποφαίνουσι, ἅμα δὲ καὶ 

τὸ μέγεϑος τῆς σφῶν ξυμφορᾶς ὀδύρονται.) 

νζ΄... Προσχέψασϑέ τε ὅτι νῦν μὲν παράδειγμα τοῖς 
πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων ἀνδραγαϑίας νομίξεσϑε" εἶ δὲ περὺ 

ἡμῶν γνώσεσθε μὴ τὰ εἰκότα, (οὐ γὰρ ἀφανῆ κρινεῖτε 
τὴν δίκην τήνδε, ἐπαινούμενοι δὲ περὶ οὐδ᾽ ἡμῶν μεμ- 
πτῶν,) ὁρᾶτε ὅπως μὴ οὐκ ἀποδέξωνται ἀνδρῶν ἀγα- 
ϑωῶν πέρι, αὐτοὺς ἀμείνους ὄντας, ἀπρεπές τι ἐπιγνῶ- 
ναι, οὐδὲ πρὸς ἱεροῖς τοῖς κοινοῖς σχῦλα ἀπὸ ἡμῶν τῶν 
εὐεργετῶν τῆς Ἑλλάδος ἀνατεθῆναι. 5. δεινὸν δὲ δόξει 
εἶναι Πλάταιαν “ακεδαιμονίους πορϑῆσαι, χαὶ τοὺς μὲν 
πατέρας ἀναγράψαν ἐς τὸν τρίποδα τὸν ἐν “Ζ]ελφοῖς δι᾽ 
ἀρετὴν τὴν πόλιν, ὑμᾶς δὲ καὶ ἐκ παντὸς τοῦ λληνι- 
κοῦ πανοικησίᾳ διὰ Θηβαίους ἐξαλεῖψαι. 8. ἐς τοῦτο 
γὰρ δὴ ξυμφορᾶς προκεχωρήκχαμεν, οἵτινες Μήδων τξ8 
κρατησάντων ἀπωλλύμεϑα, καὶ νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρὶν 

νξ. 8. Πηὴ τὰ εἰκότα ] οὐχὶ δίκαια. (λ. 4ὖγ.}) -- ἘΞ Οὐ γὰρ 
ἀφανῆ] ἡσμηῤδβ" ὔὕσσα δ᾽ ἄρ’ ἄγγελος ὦκα. (4ὑγ. ) - 4. Ἔπαι- 
νούμενοι δὲ] ὑμεῖς δηλονότι. - 5. ᾿ἀνδρῶν ἀγαϑῶν πέρι] ἡμῶν 
δηλονότι τῶν Πλαταιέων. --- 6. Αὐτοὺς ἀμείνους ὄντας] ἀντὶ τοῦ 
ὑμᾶς τοὺς “ακεδαιμονίους. ὅρα δὲ “πῶς κολακεύει λανϑανόντως 
τοὺς Λάκωνας. --- ὃ. ̓ ἀνατεϑῆναι) ἀπὸ κοινοῦ τὸ μὴ οὐκ ἀποδέ- 
ξωνται. - 10. Ἐς τὸν τρίποδα] τὸν ἐκ τῶν Μηδικῶν σκύλων, ὃν 
ὁ Παυσανίας ἐποίησε. 

Ολν». ΤΥΠ. Προσχέψασϑέ τε. 
Τέ οἵα, δαῖ. ΟἸγ. Μοχ ἴῃ ἀν- 

δραγάδιας ΘΎΠΑΡα γὰ 58. Γ΄ 8]. 

Τι6χ. Οτδθο ΑἸΣΡῚ, τὖὖ 11, 18.» 
οἴη Ῥα]. ΟἹ] τ αΐβ 1ῃ , ἘΤΥ 
σοηδρῖται, ϑδιδίπι 1). ὑμῶν Ρτο 

ταᾶπ ἴῃ Η. ἣμ. 
Οὐ γάρ. Τάς οτι. ΟΥ̓. 2. ᾿᾿φετήν. ΑΥ. Ὅδπη. ἀρετῆς. 
᾿ἀφανῆ. Ὦ. 1. ἀφανεῖ, Ροϑῖο- Ζὲ καί. Καί οπι. στ. 

χοῦν οἰμπὶ ἔν 5. ν, 8], τη. δηΐθ᾿ Παντὸς τοῦ. Τοῦ οτα, Ἐ". 
ἀφ. ἸΙανοικησίᾳ. ΟἹ, ῬΑ]. οοα. Β85. φ 

Περί. Ῥιορ. (6.0) παρά. Οπιηΐα 
δαϊθηὶ ΘΟΥΘρῖδ ν υθα ἐπαινού- 
ἕξνοι - μεμπτῶν «ιοηίδτη Ν 8118 
πο ΨΥ (οἵ, ἀ6 ΑΥΤ. οΥἹΕ, ἊΣ 
75.)» ταΐγιιηι θϑὶ Βοπδαϊοΐαχα αι- 
8ι1Π1 6556 Πρ ιιρΊ Αγ, 

Ἱεροῖς. Βι65. (6) τοῖς ξ.,) 40 
ΠΟΙ Οριι8. 

“Σκῦλα. ῬΑ], σκύλα. οἵ. Ῥαδδονν. 

ψιμά. Μοϑβαιι. Αὐ. ΟἾγ. πανοιπε- 
σίᾳ. 5ε4 ἴῃ ΟἹ. πανοιπησ. εχ 
δμλθηα, ΨΊ4. δἀποί. 

8. ᾿ἡπωλλύμεϑα (55. Ηδδοκ,, 
4ποὰ ἴδηι ἢ οἰ βκῖι5 δὲ Βδιιθυ. πᾶ 
Ἰεραηῖ. Ὠικοτο ἀπωλόμεϑα το- 
φυῖγι ν᾽ ἀρ αΐασ, ΨΌ]ρο (οἱ ΒΕΚΚ.) 
ἀπολλύμ. Ν]ὰ. 1. 1. Ρ. 151. ; 

Καὶ νῦν --- ἡσσώμεϑα ὁ} 51- 

ἍΓΩ 
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φιλτάτοις Θηβαίων ἡσσώμεϑα, καὶ δύο ἀγῶνας τοὺς με- 
ψίστους ὑπέστημεν. τότε μὲν, τὴν πόλιν εἰ μὴ παρέδο- 
μὲν, λιμῷ διαφϑαρῆναι, νῦν δὲ. ϑανάτου κρίνεσθαι" 
4. καὶ περιεώσμεϑα ἐκ πάντων Πλαταιῆς, οἵ παρὰ δύ- 
ψαμιν πρόϑυμοι ἐς τοὺς Ἕλληνας, ἔρημοι καὶ ἀτιμώρη- ὅ 
τοι" καὶ οὔτε τῶν τότε ξυμμάχων ὠφελεῖ οὐδεὶς, ὑμεῖς 

- , ς , ᾿ ι ἢ ͵ 
τε, ὦ “ακεδαιμόνιον, ἡ μόνη ἐλπὶς, δέδιμεν μὴ οὐ βέ- 
βαιοι ἦτε. “ 

νη΄. » Καίτοι ἀξιοῦμέν γε, καὶ ϑεῶν ἕνεκα τῶν ξυμ- 
μαχικῶν ποτὲ γενομένων καὶ τῆς ἀρετῆς τῆς ἐς τοὺς 10 
“Ἑλληνας, καμφϑῆναι ὑμᾶς, καὶ μεταγνῶναι, εἴ τι ὑπὸ 504. ᾽ μας; ᾽ 

1. Θηβαίων ἡσσώμεϑα] διὰ τοὺς Θηβαίους καταβαλλόμεϑα. 
(λ. 40γ.) -- 8. Νῦν δέ] κινδυνεύομεν δηλονότι. (λ.. 4ὐγ.} --Ξ: 5. 
Καὶ ἰὴ" ἊΝ τεὸν οὐδεμίαν βοήϑειαν ἔχοντες, ὑπό τινος. (λ. 40γ.) 

, 9. Τῶν ξυμμαχικῶν) τῶν ἐφόρων τῆς ξυμμαχίας τῆς ἦμε- 
εν ὐ 40γ.ὴ} - 10. , Ῥῆς ἀρετῆς} τὴς ἡμετέρας. (λ. 40γ. ̓  τος 
Τῆς ἐς τοὺς Ἕλληνας] ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἕνεκα. τὸ ἑξῆς, ἀξιοῦμεν 
καμφϑῆναι. καὶ τοῦτο ἀπὸ τοῦ πρέποντος. 

τ ΠΟΥ οαἄθης ἀπωλλύμεθϑα οι. 
Ῥα]. ἢ., 568 1. διυιῖιι5. πιαΥδ. ἃ], 
Τη8}. Υϑϑεϊ. 

“Μιμῷ διαφϑ. Ἑ. 
διαφϑ. 

Θανάτου πρίνεσϑαι. Οτιοῦ νε]- 
δο ᾿πιουροπθραῖιν δίκη), ΟΠΊ, 
αι. Η. Ἀερ. (6.}, ἴπ “φιουτι 
Ῥοβίσθιηο 1πῖ, νϑύβ., Υ6ο. σῆϑδῃ. 
βουῖρί. ϑαιβρ οί οΥὰὶ ΤηἶκοΥο, 
τπο 15 ποίαν Ηδδοκ., ἀδ]ονξ 
ΒΕΚΙ, ὙἹά, ποῖ, 

4, Καὶ περιεώσμ. -- ἀτιμώρη- 
τοι. ΤΉ οηΙ. Μ. ἴπ τιμωρῶ ; τ} 1 
οηι. οὗ παρὰ “Ἕλλην. 

εὖ Περιεώσμεϑα. ΟΥ. 
᾿ς μεϑα. 

λιμῷ δὲ 

περιεσύ-- 

Πλαταιῆς ΒΟΚΚ. Ψυϊρο Πλα-. 
ταιῇς. ῬΙΟΥΖαΘ ΡΥ οαπὶ ΤΉ οηι. 
Πλαταιεῖς. Νία. 1.1. ν». 221. 

οἴιηὶ ἘΔΥΥ. αἴβου. βουϊρί. 
Παρὰ δύναμιν πρόϑυμοι. δος 

εἰ 8118, 4186 ΠΙΟΧ 586 ΕΠ... ΘΧ 
μδο ογαίἴοπθ βιπιρϑὶ: Π θη, ΗΒ]. 
Ρ. 1910. 81; 

Τότε ἀθ. ΑΥ. δ. 

᾿Ωφελεῖ. ΟΥ. ὠφέλειται. 
»» Ὑμεῖς --- ἦτε. οι. Ηδ]. Ρ. 
[6 Οοπιρ. νοῖρ. ρΡ. 44. εβθιι 

ὅς, ϑομ 861.) 81 δεδίαμεν [ ᾳιιοὰ 
501}. γηαΐαντι } ΡΘΥΡ σα πὶ [νἱά. 
βογῖρί, αἴβοῦ. 58, 4.1 δέξις, 
Ἰηχαϊε, πάνυ χαριέντως συγπει- 
μένη καὶ μεστὴ πάϑους." ὙΥνΑ58. 

ΟλρΡ. Ε1Π1. Δαίτοι. Ἀδρ. 
καὶ τό. 

Αξιοῦμέν γε. Γέ οτι. 6, Ξοᾶ 
Τγθαιιθηβ 6558 ροϑβὲ καΐξοε. πθῆιο 
Ἰξποταῖ, 

᾿ξυμμαχικῶν. ἸοΣαα. ̓ξυμμά- 
χων. 
Καμφϑῆναι Ἀπ. Ὁ, ῬΑ]. Τί. 

ψει. Ο. Ὁ. Ε. πα. δὲ Ἰρτὶ 
ἴαιπ βουριϊ αυᾶπι οαεὶ δα Πιιὶς, 
ΒΘ οΟἸΪαιὶ,, ατιδη τι οἴη, 
ΟἸΏ65, Γναμφϑῆναι ΘΧ τιᾶΥρ, 
ϑίθρηῃ, ἃ Ἴγαββ. ἴτβειισ σΥοορὶξ 
ὨΚ.. βούναν Ηδδοκ,, 56 ἤπτθ 
ΘΧρΡΠ ΒΟΚΚ, ΜΙ, δάποῖ, ἘΝ 

κναμφϑῆναι, αἴχφαθ οἰΐαπι ΕΔ ν 
5. Υ, Ροεὶ καὶ 
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Θηβαίων ἐπείσϑητε" τήν τε δωρεὰν ἀνταπαιτῆσαι αὐτοὺς, 
μὴ κτείνειν οὖς μὴ ὑμῖν πρέπει"] σώφρονά τε ἀντὶ αἰ-- 
σχρᾶς κομίσασϑαι χάριν, καὶ μὴ, ἡδονὴν δόντας ἄλλοις, 
χακίαν αὐτοὺς ἀντιλαβεῖν. 9. βραχὺ γὰρ τὸ τὰ ἡμέτερα 

5 σώματα διαφϑεῖραι, ἐπίπονον δὲ τὴν δύςκλειαν αὐτοῦ 

Φ 

ψῳϊκ 

ἀφανίσαι. οὐκ ἐχϑροὺς γὰρ ἡμᾶς εἰκότως τιμωρήσεσϑε, 
ἀλλ᾽ εὔνους, κατ᾽ ἀνάγκην πολεμήσαντας. ““ 

(ββ΄. Τὸ παραινετικὸν καὶ ἐντρεπτικὸν μέρος.) 

(Ἐπικλάσαι Λακεδαιμονίους σπουδάξουσι καὶ ἐπισκήπτουσιν αὐτοῖς. 

Ὁ Ὴ νῷ". δ. 5.) 

8. ,ἱἴθροτε καὶ τῶν σωμάτων ἄδειαν ποιοῦντες, ὅσια 

ἂν δικάξοιτε, καὶ προνοοῦντες, ὅτι ἑκύντας τε ἐλάβετε, 
καὶ χεῖρας προϊσχομένους, (ὁ δὲ νόμος τοῖς “Βλλησι μὴ 
χτείνειν τούτους.) ἔτι δὲ καὶ εὐεργέτας γεγενημένους 
διαπαντός. 4. ἀποβλέψατε γὰρ ἐς πατέρων τῶν ὑμετέ- 
ρῶν ϑήκας, οὗς ἀποθανόντας ὑπὸ Μήδων, καὶ ταφέν- 
τας ἐν τῇ ἡμετέρᾳ, ἐτιμῶμεν κατὰ ἔτος ἕκαστον δημοσίᾳ 
ἐσθήμασί τὸ καὶ. τοῖς ἄλλοις νομίμοις, ὅσα τε ἡ γῆ ἡμῶν 

ν᾿ 1. ᾿Δνταπαιτῆσαι} ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀξιοῦμεν. (λ. Κασσ.) --- 8. 
“Ἵλλοις] τοῖς Θηβαίοις. --- 4. αὐτούς] ὑμᾶς τοὺς “άκωνας. -- 7. Εὐ- 
νους} ὄντας δηλονότι. (λ. Αὐγ.) --- ὃ8. Τῶν σωμάτων ἀνωτέρω 
μὲν ὑπὲρ τῆς πόλεως ἠγωνίζετο, νῦν δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν ἑαυτῶν σω- 
μάτων. --- 10. Χεῖρας προϊσχομένους) ἱκετεύσαντας. (λ. “4Ὁγ.) - 
11. Τούτους τοὺς αὐτομόλους. 

᾿ἀνταπαιτῆσαι. ., Θουκυδ. τρί- 
τῷ παὶ τετάρτῳ [3 πέμπτῳ ες. 
17,79 Βοος, Απθοάα. “ἢῬ, 407. 
οὐαὶ ϑ1α, ὙΊγΡα]αη αιίθι, 
4186 νιυΐσο ροβὶ ἀπαιτ. οταΐῖ, 
Ῥοβὺ αὐτούς (Θηβαίους) οἴπὶ 
Βιοἰϑὶς, Πχὶν Ηδδοκ.; ΑἸΠΓΟΥ Θηΐπι, 
τούτους (νΕ] ἐκείνους) αἰοαηάιιηι 
γαῖ, 

“Ἰόντας. Ἰ. οἱ (ἴοτῖν εχ πιθη- 
ο τΥροῖμ,) εα, νἱπά, δόντες. 

Κακίαν. 1. κακίας. 
Αὐτούς. ΟἹ, αὐτοὶς. 
ῷ. ΤΓὰρ τό. Μαγρ. ϑἴεριι. γάρ 

τι. . 
᾿ “]ιαφϑεῖραι. Ο, Ἐ. φϑεῖραι, 
δῖοι! ο. 49, δ. 4, Αγ, ΟἾχ. 1)αη. 

8, Ὥςτεο καί. Β45. ὡς καί. 
Δυρ. ἃ τῆᾶπ, 860, 1Π5οΥ δέ, 
Μοβαῖι. καί ἴῃ τᾶ. Βα)εῖ. 

Καὶ προνοοῦντες. Τία ἱπίθΥ- 
Ῥγοίδιαν ΚᾺ114, δο δὶ χαί ποὰμ 
Ἰερίϑβϑθῖ, ΑἹ νἱά. ποῦ, 

4, ἔτος. οβᾳι. τὸ ἔτος, π8 
14 φυίάοθμι νἱιοσθ. 810 11, 94. 
χατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον. 

“Ιημοσίᾳ. τ. δημοσίᾳ τε. 
᾿Ἐσϑήμασι. “Νῖμα, ἐϑήμασι. 

Ἐγιιβίγα ἐδέσμασι εἴ 8114 οομῖθ- 
οοχιμξ, γα, δαποί. . 

ψομίμοις. Νὶμα. νόμοις. Ν]γ- 
συϊα δυΐθαν ρΥῸ Θ010 οἰπὶ ΒΘΚΚ. 
αἰ ΧΙ ἤλ118. 
“Ὅσα τε. Βιεσ. (6.}) ὅσα γε, 
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ἀνεδίδου ὡραῖα, πάντων ἀπαρχὰς ἐπιφέροντες, εὖνοι 
μὲν ἐκ φιλίας χώρας, ξύμμαχοι δὲ ὁμαίχμοις ποτὲ γενο- 
μένοις. ὧν ὑμεῖς τοὐναντίον ἂν δράσαιτε, μὴ ὀρϑῶς 
γνόντες. ὅ. σκέψασϑε δέ: Παυσανίας μὲν γὰρ ἔϑαπτεν 
αὐτοὺς, νομίζων ἐν γῇ τε φιλίᾳ τιϑέναι καὶ παρ᾽ ἀν- 
δοάσι τοιούτοις" ὑμεῖς δὲ εἰ χτενεῖτε ἡμᾶς, καὶ χώραν 
τὴν Πλαταιΐδα Θηβαΐδα ποιήσετε, τί ἄλλο ἢ ἐν πολεμίᾳ 
τε καὶ παρὰ τοῖς αὐϑένταις πατέρας τοὺς ὑμετέρους καὶ 
ξυγγενεῖς, ἀτίμους γερῶν ὧν νῦν ἴσχουσι, καταλείψετε; 

πρὸς δὲ καὶ γῆν, ἐν ἣὗ ἠλευϑερώϑησαν οἵ Ἕλληνες, δου- 
λώσετε; ἱερά τε ϑεῶν, οἷς εὐξάμενοι Μήδων ἐκράτησαν, 

8. Παρὰ τοῖς αὐϑένταις} [τοῖς φονεῦσιν. (1. 4ὐγ.}} αὐϑέν- 
ται κυρίως οἱ αὐτόχειρες καὶ οἱ πολέμιοι" οἱ δὲ νῦν αὐϑέντας 
τοὺς πυρίους καὶ δεσπότας. αὐϑέντας δὲ τοὺς Θηβαίους ὧδέ φησι. 
-- 10. Πρὸς δέ] πρὸς τοῖς εἰρημένοις. (λ. 40γ.) 

᾿Επιφέροντες. Ψαΐ. ἐπιφέρειν. 

ὋὉμαίχμοις. 1. ὅμαιχμοι, οἱ 
ΤΥ. 8], τιᾶπ, χαὶ ὁμαίχμιοι. 

γ66, Πῖ81, βῖιργα Πλαταιΐδα Ρο- 
διιΐς τὴν Θηβαίδα. Ο. Θηγαΐδα 
βοσϊρέιπι μα 6θαΐ, βεὰ γ ἃ]. πιᾶῃ., 

Τενομένοις. ἌΡ. (6.}) γεγε- τλιῖανη τη β. 
νημένοις., 4186 ᾿λλῖτι5 ν ΘΥΡῚ ἴθμ- 
Ῥοτὰ οἰΐδη δριιὰ Χθπορῃ. ἃ ]]- 
ὈΥΑΥῚ5 586Ρ6 σομξιαπαιπιηξιγ, 

ΤῈ τ αἱ οι. Οτ. 

Αὐϑένταις. ϑοοιπάππι Ουτῖ]- 

Τοὐναντίον. (ἀ55. Ατιρ. Ο. Ἐ᾿ 
Η. Βερ. (6.) ΟΥ. Μοβαι. τὸ 
ἔναντ. Οἷ, 1. 1. Ρ. 915. 

Ζράσαιτε. Ἐ. δράσετε. Υἱπᾶ. 
δράσητε. 

Μὴ ὀρϑῶς. Ἐ. ὀρϑῶς μή. 

4, Σχέψασϑε δέ. Ἐς σκέψ. τε. 
Ῥδμη. σκέψασθαι δέ. 

Νομίξων. δ. νομίζω. ϑ8ῖ4- 
ἰἰπι ΤΠ οπι. Μ, Ρ. 897. ἐν γῇ φι- 
λίᾳ τίϑεται. 

Ἐῤ κτενεῖτε. 1) αν. (οτἶις5 ΤοοῸ 
ῬΑ]. ομλΐηαὶ ΒΕΚΚ.}) ἐκχτενεῖτε. 

Πλαταιΐδα. Ο. Πλαταιδὰ (Πλα- 
ταΐδα). ΟἿ. 1,0}. δὰ Ρσγη. Ρ. 
41, 

Θηβαΐδα οἵα, τ. Ναῖ., 5εὰ 

Ἰὰπι 1η [Οχ. τπι58. ΤΉποΥ ἀϊάδθηι 
πο αὐθέντης, 564 αὐτοέντης 
ΒΟΥ] ρ 5556 δα μοὶ Αρσθβοὶ, Αἰιοῖ. 
ῬΡ. 819. 

Ἴσχουσι. 1. ἔχουσι. ΤῊ (πᾶ- 
Τὰ ΤΟΥΠΊΔΥ ἢ Εἰ ουθηια νἱα, 
Βιυῖίηι. ΟΥ̓. πιᾶχ, Ιἀ8, νρὰρ. 
δῃοηι. Οοα, Β85. ἐσχύουσι, 

Ἑ 
«Καταλείψετε. Ἑ. καταλήψετε. 

ΑἹὲ καί. Καί ἀ6. Ἀε5. (6.) 

᾿Ἠλευϑερώϑησαν. Κ αἰ. Ἡ, ἤλευ- 
ϑέρωσαν, 5εὰ 'π Ἡ, (ᾳιιὶ ἑπδιι- 
ῬΕΙ͂ εὰ Ρ΄οὸ ηᾶὰ ᾶθθσθ ἐχδα τ) 

Ἅη 8. ν΄. 4]. πῖαι. 

«Ἱουλώσετε. Ὦ. 1. ἐδουλώσατε, 
δοὰ [( πὶ πιαΥβ. ἃ]. πᾶ, δου- 
λώσετε. 

10 
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ξρημοῦτε; καὶ ϑυσίας τὰς πατρίους τῶν εἱσαμένων καὶ 
κτισάντων ἀφαιρήσεσθε; “ . 

» Ξ5 ’ 
νϑ΄. .,Οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας δόξης, ὦ “ακεδαιμό- 

᾿ ὁ ." 2 Α Ἁ -“ [ ἷ, ’ 

ψιοι, τάδε, οὔτε ἐς τὰ κοινὰ τῶν Βλλήηνῶν νόμιμα καὶ 
ἐς τοὺς προγόνους ἁμαρτάνειν, οὔτε ἡμᾶς τοὺς εὐεργέ- 
τας ἀλλοτρίας ἕνεκα ἔχϑρας, μὴ αὐτοὺς ἀδικηϑέντας, 

Ν -» , ι ἡ Ὁ » “ἴα, ΄ 
ῥιρφϑείραν. φείσασθαι δὲ καὶ ̓ ἑπικλασϑῆναι τῇ γνώμῃ 

᾿ γ ε ΄ , ᾽ 

οἴκτῳ σώφρονι λαβόντας, μὴ ὧν πεισόμεθα. μόνον δει-- 

νότητα κατανοοῦντας, ἀλλ᾽ οἷοί τε ἂν ὄντες πάϑοιμεν, 

1, Τῶν ἕσσαμένων ἱδρυσαμένων. --- 9. ᾿ἀφαιρήσεσϑε] ζημιώ- 
σατε. 

νΆ". 8. Οὐ πρὸς τῆς ,ὑμετέρας δόξης [οὐχ ὃ ἅπτεται τῆς ὑμετέ- 
ρας δόξης. (λ. “40γ. )] ὅρα πάλιν πῶς κολακεύει. - 7.- ὄ ἘῈ Φείσα- 
σϑαι δέ] ἀπὸ κοινοῦ τὸ [οὐ] πρὸς τῆς ὑμετέρας, δόξης. ,(Δὐγ.) --- 
9: Οἷοι] τουτέστιν εὐεργέται τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑμῶν αὐτῶν, διὰ 

᾽ ν 

τὰ ἐν ᾿Ιϑώμῃ. 

᾿Ερημοῦτε.. Ι. ἐρημοῦντες. Ἐχ- 
βρθοϊανθυῖβ ἐρημώσετε. Αἱ νἱά. 
ὅι 9.155. τΡ ΜΠ ΘΟ Υ, ἢ. 
181. 2. ο. Ῥγοχίπιπι καί Ο. ἔεσ- 
ΤΌΥΐ ΟἿ. 

Εἱσαμένων. Τα ῬαΙ,, ᾿ἰδὶ αιοᾶ 
βρίγιτα 1 ηὶ αὐϊταγ, Οδ55. Ο, ἕσα- 
μένων, 564 (455. ἀῦγαβα δθοπη- 
ἀὰ Ἰἰϊογα. ΑἸτουΐσχιπι ρυουδη- 
ἄτη ἔιιῖ556. οχ Βιυϊῖίηι. ΟΥ̓. ΤπᾶχΧ. 
δ. 108. 11, δάποῖ. 7. εὐ Μδίῃῃ. 
τ. [Ιημα. νοῦν. δῆοηι. ἰὼ 92 
ἀρραγθῖ; 1{Ππ4 ὁ» Ηρθτοάοιϊ εἰ 
ῬΙΧΙΑΥΟΙΙ ἀποτουιταίθπι ργδθβία- 
76 νἱδιιηῖ Θϑ, ψυϊσο (Ηδδοῖ. οἱ 
ΒΚ.) ἑσσαμένων, ἴπ τὰ. 6Χ 
φοΥτ. οὐ ἴῃ Νιπα, ἐσσ. Ῥτο 6ο 
1. Αγ. ΟΠτ. θη. ἱδρυσαμένων, 
Ἐχ ἱπέρυρυ. (14. 5680]. νἱμηα, 
π πλαυρ. ἱδρυσάντων, Μοβαα: 
ἴπ τηαυρ. οἰκοδομησαμένων δἀ- 
"δου ρίιη Παβροῖ.. 

“Κεισάντων. 17, κτησάντων. 
᾿ἀφαιρήσεσϑε. ΟτΥτ. ἀφαιρεϑή- 

σεσϑε. 
ακν. ΙΧ, Πρός. Τὶ. Ναΐ, πρύ. 
Τῇ γνώμῃ. 1). 1. ταῖς γνώ- 

μαις. 

Οἴκτῳ σώφρονι (685. Ατιρ. ῬΑ]. 

1. Ψαϊ. Ἡ. Βερ. (6.) Β. νιηᾶ, 
Βαγ. ΑΙ. ΕἸοΟΥ. Βα5. (εα. πὸΐπ 
οοα. Β85.) ϑίβρῃ, 1. ππαυρ, ϑέθρῃ, 
9, ΒΘ, Εοαδπι ἀϊιοῖξ ΘΟ] ρθη 5 
ψ41186 Ἰητουρτθίδιο μὲ τιοάοδέα 
οαρίατιϊτιὶ πυϊδοτοογἀΐα. Ν ]5 0 (6ξ 
Ηδ80Κ.) οἶκτον σώφρονα: εἔ 
Οομλπια δϑὶ δηΐθ οἴκτῳ, δἰᾷιιθ 
1. (455. οἵ ἘΕΡ. Υ80. πι8}. 1ηἴ, 

γοΥ 5, ϑουϊρίππι ον δἱ ἃ δὲ ἴῃ (888. 
Ἰη5ιΡ ΕΥ̓͂ 1 πρ ΑΝ γρ. οἶκτον σώ- 
φρονα. Αἴ να, 1, 1. ρ. 127. 

«Παβόντας. δ᾽ Ἐς Οτ, λαβόν- 
τὲς» Ὠϊο οὶ ἃ 5ΠΡΘΥ δ. 

“ΖΙεινότητα. Ὦ. δηνοτ. Ἐ,. Ατ,, 
ΟἸἾγ, δεινότατα. 

Κατανοοῦντας. (455. Ο. Ἐ', Ῥᾳ], 
ΤῊ, Βορ (ιγόοτ, Β, ἃ). 1... 
ψΙμα. δ. ΑἸά. ΕἸον. Βα5. κατα- 

ψοοῦντες, 1, ουπὶ ας 5. ες. Νο- 
χηϊη αι νι μἶο δὲ ἴῃ λαβόντες 
ἔθηθυθ δὶ αιιῖβ νϑὶϊδ, οοἷο, αιοὰ 
ν]σο Ροϑβὲ διαφϑ. οΟἸ]ο σαι, ἢ ἐπῶν. 
βουνϑίο φείσασϑαι καὶ ἐπικλ. δο-' 
οἷρίαξε ρσὸ ἱπιρογαιίνί5. ΟΥ, 10 1. 
Ρ. 146. Νοβ5. Ἰδηιθὴ πο ΒΑΡ ΘΌΪΣ 
55 ΘΠ 16 ηΐ65, 
γήβαιιθ Π|ΡΥῚ5 δγγαΐιμι ὃ. 8. 

ϑ1ο Χαγβιι5 1 Ρ16- ΖΕ ἊΣ 4. 
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καὶ ὡς ἀστάϑμητον τὸ τῆς ξυμφορᾶς, ᾧ τινί ποτ᾽ ἂν 
καὶ ἀναξίῳ ξυμπέσοι. 2. ἡμεῖς τε, ὡς πρέπον ἡμῖν, καὶ 

ὡς ἡ χρεία προάγει, αἰτούμεθα ὑμᾶς, ϑεους τοὺς ὁμο- 
βωμίους καὶ κοινοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐπιβοώμενοι, πεῖσαι 

τάδε, προφερόμενοι ὅρκους οἷς οἱ πατέρες ὑμῶν ὦμο- 
σαν, μὴ ἀμνημονεῖν, ἱχέται γιγνόμεϑα ὑμῶν τῶν πα- 
τρῴων τάφων, καὶ ἐπικαλούμεϑα τοὺς κεκμηκότας, μὴ 
γενέσθαι ὑπὸ Θηβαίοις, 

ὄντες παραδοθῆναι" 
ἣ τὰ λαμπρότατα μετ᾽ 

μηδὲ τοῖς ἐχϑίστοις φίλτατοι 

ἡμέρας τε ἀναμιμνήσκομεν ἐκείνης, 
αὐτῶν πράξαντες, νῦν ἐν τῇδε 

τὰ δεινότατα κινδυνεύομεν παϑεῖν.““! 

1. Καὶ ὡς ἀστάϑμητον τὸ τῆς ξυμφορᾶς] ἀπὸ τοῦ ἀδόξου καὶ 
ἀδήλου τῆς τύχης τὸ ἐπιχείρημα" ἐν ᾧ καὶ εἰςβολὴ αἰδοῦς καὶ 
ἐλέου. - 8. Ἡ χρεία] ἢ ἀνάγκη. (λ. 40γ. ) -- Τοὺς ὁμοβωμίους] 
τοὺς τιμωμένους ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ ὁμοίοις βωμοῖς. (λ. “40γ.}) -- 
6. Τῶν πατρῴων τάφων] ἕνεκα δηλονότι. 
κεκμηκότας) τοὺς νεχρούς, [καὶ Ὅμηρος" 
μόντας. (4ὖγ. Βασ.)} 

ὯΩι τινι. ΟἹ. οχ θη, ὅ τινε. 
᾿ἀναξίῳ Οα55. Ατιρ, ῬΑ]. Καῖ. 

Οσ. Οδπι. ΟΥὐ. πιᾶτρ. ϑέθρῃ. 41], 
ἴοἐ αοοίαογο δέϊαγη ἐπι Θ ΘΙ ἡ ας 

ἨεΣ]πι. ἤδϑοκ. ΒΈΚκ, α]ρὸ ἄνα- 
ξίως. 

Ξυμπέσοι. Μοβαι. συμπέσῃ. 
3: Ὡς --- προάγει. ΤΆ ΟΤΙ, Μαδ. 

[οὐ Ῥιιαν.} ἴῃ πρέπει, «αὶ ἴδον 
καοῖθ, " ΝΑΘ5, Αἱ νἱᾶ. 1. 
199. εὐ ἀθ Αὐΐ. οὐἱῖ. ο. . 8. ἂ; 80. 
Ὡς οπι. Ε. Πρέπον ἦν Βα)νεηΐϊ 
(.Ἐν οὐ πδη, τθο. Οδ55, Μοχ δᾶ 
ἐπιβοθμεθαδα Τουίαβθθ σϑβρίοῖῖ 
Ζοη. ἴῃ ἢ. 

τω πρὴν Αὐξ. ῬΑ], Τί. 
ἍΨΑΙ, ἘΠ᾿ ΟὝΣ ΑΣ ιηά. τὰ. (ἐπ 

4ιο τῷ 5ΎΠΑΡὰ πρὸς οοπβρίοὶ 
Ῥοϊοβδὲ, οδίθγα οουγοβϑ,) Αὐ, ΟἾΥ, 
1)4η. ᾿πᾶῦσ. ϑῖδθρῃ. προςφέρ. 
Οτοά Ῥογρογδιη ργοθεὶ Κι βίθμι. 
Ὑ14. ς. 68, ξ. 8. Ῥοβὶ προφ. διι- 
ἴθπι ξουία 556 αιιϊβρίαπι ἀθϑιἀογοὶ 
τέ. ΟΓ, δάμποιϊ. 
Ὥμοσαν μή. Ατ, 8.5. ὦμ. καὶ 

(ἢ: .410γ.Ὰ} - 7. Τοὺς 
καὶ οἱ ὑπένερϑε κα- 

μή. ΟἾγ, Τἰπθοΐατα ἱπίου μι. οἕ 
μή παρδῖ, Καί ποῖ δηΐο ἱκέται 
᾿ιλνδμρλνῖ ροβὶ 4φτοὰ ποηιθη Βεἰβ- 
15 τέ ᾿πϑϑύθρθαῖ. Απΐο ἱκέται 
διυίθη δὰ ΟΟἱ1], τἰϑαιιθ πιαὶθ 
Ριυποΐπηι ουϑί, 

Κεκμηκότας ῬΑ]. οο, Β85. (Ξοα 
1ηῖς Θχ Θπλθμ4..} 1. πηᾶγρ, ΘΊΘΡΗ,. 
ΒοΠο]. 1ὰ ὯΔ. Ῥο]]ιχ 1, 106. 
5: Τοὺς μέντοι͵ κεχμηκότας τοὺς 
ἀποϑανόντας ὁ αὐτὸς (Θουκυδ.) 
εἴρηκε.“ Ψυ]ρο (Ηδδοκ, ΒΕΚΚ.) 
πεπμηῶτας. ΜΙ, Δαἀποΐ, 

8. Ἡμέρας --- παϑεῖν. ,, Ῥτῖ- 
δοϊδι, ΧΥΤΙΙ, ΙΧ  . ΜΆ55. 

᾿ἀναμιμνήσκομεν. Οτ. ἀναμι-- 
μνησκόμενοι.. 

Μετ᾿ αὐτῶν. (855. ῬαΩ]. 1, 
ναι. Βορ. ψὶμά. μεϑ᾽ αὑτῶν. 
ΕΙ. Οτ. Βαγ. ΑἸαΐ ΕἸοΥ, Β85. 
πιᾶτρ'. ΘΈΘΡἢ. Ρυϊβοῖδη. 1. ἃ, (,,81- 
16 1ΐὰ σοἄ. π|5. Β. Ῥιι}. ὥδη- 

14)». ““ νΥΑ58.) μεϑ'᾽ ἑαυτῶν. 
υοὰ Ργὸ ἀλλήλων ΟΠ τ πη δα 
Ῥομΐ 4υδη (ιν 1, 1, Ρ. 175. ἴη- " 
16] 16 χίπιιιθ., ἷο ἰδηθὰ ρχο θα Γῖ 

-...............“«ὦ.- 
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(Ἐπέλογο ι.) 

8. .,Ὅπερ δὲ ἀναγκαῖόν τε καὶ χαλεπώτατον τοῖς ὧδε 
ἔχουσι, λόγου τελευτᾷν, διότι καὶ τοῦ βίου ὁ κίνδυνος 
ἐγγὺς μετ’ αὐτοῦ, παυόμενοι, λέγομεν ἤδη ὅτι οὐ Θη- 
βαίοις παρέδομεν τὴν πόλιν, (εἴλόμεϑα γὰρ ἂν πρό γ8 

5 τούτου τῷ αἰσχίστῳ ὀλέϑρῳ, λιμῷ, τελευτῆσαι,) ὑμῖν 
δὲ πιστεύσαντες προφήλθομεν. καὶ δίκαιον, εἰ μὴ πείϑο- 
μεν, ἐς τὰ αὐτὰ καταστήσαντας, τὸν ξυντυχόντα κίνδυ- 
νον ἐᾶσαν ἡμᾶς αὐτοὺς ἑλέσϑαι. 4. ἐπισκήπτομέν τ 
ἅμα μὴ, Πλαταιῆς ὄντες, οἵ προϑυμότατοι περὶ τοὺς 

Ο Ἕλληνας γενόμενοι, Θηβαίοις, τοῖς ἡμῖν ἐχϑίστοις, ἔκ 
τῶν ὑμετέρων χειρῶν καὶ τῆς ὑμετέρας πίστεως, ἵχέται 
ὄντες, ὦ Δακεδαιμόνιοι, παραδοϑῆναι" γενέσθαι δὲ σω- 

τῆρας ἡμῶν καὶ μὴ, τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ἐλευϑεροῦν-- 

Δ. γάψα Ὁ) ᾿ 

τας, ἡμᾶς διολέσαι.“ -- 

1. ἘῈ “Ὅπερ δὲ ἀναγκ.} οἱ ἐπίλογοι. (47ὖγ.) --- ᾿ἀναγκαῖον] 
χρήσιμον. (λ. 40γ.} π΄ 9, Δόγου τελευτᾷν) ἤγουν κατὰ τὸ τέλος 
«τοῦ λόγου εἰπεῖν. (1. 4ὖγ.) -- 56. Τῷ αἰσχίστῳ ὀλέϑρῳ, τῷ λιμῷ] 
Ομήηρος" «ιμῷ δ᾽, οἴκτιστον ϑανέξειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν. 

Ὠραυΐξ, 864 γβοίβ Ψ411 μετ᾽ 
αὐτῶν οἴιπὶ ραΐγίδιες υϑοϊτὶς Θ0Ὴ- 
νουι. Μιὰ, δαμποῦ, 

8. Ὅπερ δέ. “1 ὲ 5. ν. 81]. πχᾶπ, 
11. , Ὅτ Ὑ8Ὲ: 

““έγομεν ἴῃ ἸηαΥρ, 81, χτηδῃ, 

Εἰἱλόμεϑα. ΕΑ. Ἐ. ἑλόμ. 
. «ιμῷ. ϑοΠο] δία απΐα πος πο- 
Ταθη αΥἰϊο απ σϑρϑὶϊξ, αιιδη.- 
{π|ιᾶπὶ Τουΐαβϑθ 8115. οί πὶ πο- 
ἸΠ6ὴ ΠΟῚ ἰαρῖ586 νἱαθαΐησ, οὗ, 
χιοῖ. δα ὅ6}0], ᾿ 

Καταστήσαντας. (455. Ατιρ, Ο, 
ὙΒ ΨΕ Ὴ., Ο Ου, Β. Ὁ), 
1. Ἐ,, Νἱηα, ΑἸά. ΕἸοτ. Β85. πηδύρ,. 
ϑίθρῃ. καταστήσαντες, π᾿ Αἰιρ'. 
οἱ ας, ἴδηιθη ἃ 5. ἕ. ΟΥ̓ 1, 1. Ρ. 
11, 
Ἡμᾶς. Ἱ. καὶ ἡμ. Ῥοκὲ ἐλέσϑαιε 

δ θη δηΐθ ἤδδοϊς, οο]οι οχδῖ 
Ρτοὸ Ριυμποῖο. 

4, Πλαταιῆς ΒΕΚΚ.  α]ρο Πλα- 
ταιῇς. ῬΙΘΥΙα 6. ΠΡΥῚ οὐ Ηδδοκ, 
Πλαταιεῖς. Μά. 1. 1. Ρ.991. οὰπὶ 
ἘΔΥΥ. αἸἰδοχν δουρί, δὶς συσϑβιι5 
ο. 60. 

οντες. Νἱπᾶ. ὄντας. ἘἙ. ἂς 5. 
Ἐς 8]. 8}. 

Οἱ προϑυμύότατοι. Οἱ οται, (455. 
Ατιρ. ΟἹ. Ῥα]. 11, Ναὶ, Η. 6. αὲ 
57, 8. Πλαταιῆς οἱ παρὰ δύνα- 
μὲν πρόϑυμοι ἐς τοὺς “Ἕλληνας. 
Ἡμῖν. τι. ὑμῖν. 

ἹΙκέται ὄντες. Νὶπᾶ, απ. ἱκέ- 
τας ὄντας. 

Γενέσϑαι δέ (58. Ὁ]. Ἐ΄. ῬΑ]. 
τι, Καῖ. θα. (6.) στ. Μοβαα. 
411. Ηδβδοῖ, Βεκὶς. ψα]ρο γενέ- 
σϑαι τε. 

ἤάλλους 9. ν. ἃ]. πάη. Η, 

“Ἰιολέσαι. Ὁ. 1. δ᾽ ὀλέσαι. 
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(γ. Θηβαῖοι καὶ αὐτοὶ λόγον αἰτοῦνται.) 

ξ΄. Τοιαῦτα μὲν οἵ Πλαταιῆς εἶπον. οἵ δὲ Θηβαῖοι, 
δείσαντες πρὸς τὸν λόγον αὐτῶν μὴ οἵ “ακεδαιμόνιοί 
τι ἐνδῶσι, παρελϑόντες ἔφασαν καὶ αὐτοὶ βούλεσθαι εἰ- 
σεῖν, ἐπειδὴ καὶ ἐκείνοις παρὰ γνώμην τὴν αὐτῶν μα- 
κρότερος λόγος ἐδύϑη τῆς πρὸς τὸ ἐρώτημα ἀποχρίσεως. ὅ 
ὡς δὲ ἐκέλευσαν, ἔλεγον τοιάδε. 

(4ημηγορία Θηβαίων ξ΄ -- δξ΄. Μετὰ μικρὸν προοίμιον “αα΄. ἀπο- 
λογία σφῶν αὐτῶν περὶ τῆς πάλαι διαφορᾶς τῆς πρὸς Πλα- 
ταιέας, ἧς ααα΄. τὴν ἀρχὴν ἀποφαίνουσι. ὃ. 9.) 

’ ἈΝ Ἀ , ΕΣ ἋἊ ᾽ ἤ " 

ξα΄. , Τοὺς μὲν λόγους οὐκ ἂν ἠτησάμεϑα εἰπεῖν, 906. 
εἰ καὶ αὐτοὶ βραχέως τὸ ἐρωτηϑὲν ἀπεκρίναντο, καὶ μὴ, 
ἐπὶ ἡμᾶς τραπόμενοι, κατηγορίαν ἐποιήσαντο, χαὶ περὶ 

ἘΠ Ἂς ᾿Εκείνοις] τοῖς Πλαταιεῦσι. (1. Α4ὐὖγ.) -αν Αὐτῶν] τῶν 
Θηβαίων. (1. 40γ.) --- 6. Ὡς δ᾽ ἐκέλευσαν] οἱ Δακεδαιμόνιοι. 

ξα΄. 7. Τοὺς μὲν λόγους] οὖς μέλλομεν ἐρεῖν δηλονότι. (᾿ 
“4“0γ.) --- 8. Αὐτοί] οἱ Πλαταιεῖς. --- 9. ᾿ΕἘπὶ ἡμᾶς καϑ'᾽ ἡμῶν 
(λ. 4ὖγ.) --- "Ὲ Ἔπ᾽ ἡμᾶς] 

ἸΠοίει ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὡς ἀνορϑοῖς τὴν βίβλον. 
ὁ: Πηηδεὶς ἐπ᾿ ἡμᾶς τῶν σοφῶν «ἀποξέσῃ. 
“Ὡς τις τὸ πρὶν ὥρϑωσε τὴν τοῦ Ἡροδότου. 
Τοὺς Αἰολεῖς, Ἴωνας ο Τζέτξης λέγει 
ψιλοῦν τὰ πάντα “ὥςπερ το 8. 5 9 
Ἧ τ Θηβαὶϊς δ᾽ αὖ «ἰολὶς ἡἱ γλώσσα λόγοις. 
Τεϑεικέναι λέγει ἡ τὸν Θουκυδίδην 
«Ἰέξιν μίαν γράψαντα Θηβαίων γένους ; 
ἜἜχοντα πολλὰς τῇ γραφῇ παραφέρειν, " 
ἼΥμμες λέγοντα, καὶ νύμους δὲ τοὺς νόμους, Φ 
Καὶ λοιδορεῦντες, καὶ βιάσδεν, καὶ πόσα. 

{1|α.} 

Οαν, ΤΙΧ, Παρελϑόντες. Β66,. Δὲ ἐκέλευσαν (455. Ἀορ. Οτ, 
(6.) προςελϑ. Αὐ 1Ππᾶ ρχορτίαπε δὲ μαι ἀι 16 Ρ]ΌΧα5 Ῥτο σὶρ. 
5 νϑύριπι 46 πδο το. ΟἵἱἁὨ, 1πα, (Ηδδοκ. Βοκκ.) δ᾽ ἐκέλ. ΟἿ, Ἑδυτ. 
1)6 Πλαταιῆς νὶά. 59, 4. αἴβοῦ. δουρί, (1 51 111} ἐπ θ ἢ 

ἱ " ᾿ Ιοσο Ι, 73. οἱ δ᾽ ἐκέλευον τη6]1ο- 
Τνώμην τὴν. Τὴν 5. ν. 8]. γος Πρ υ1.) 

γδη. Β. 
ΟΑν. ΧΙ. ᾿Ἐπὶ ἡμᾶς } ῬαΙ. 

Τῆς πρός. Τῆς οἱ. 1|.}.. Ἀθρ. ἐπ᾽ ἡμᾶς, ᾳιοῦ σχϊάϊοι!ς ἀοἔρι- 
σ.) αἰ αἰτοὸσ ὅομο!. 
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αὐτῶν, ἔξω τῶν προκειμένων, καὶ ἅμα οὐδὲ ἠτιαμένων 

πολλὴν. τὴν ἀπολογίαν, καὶ ἔπαινον ὧν οὐδεὶς ἐ ἐμέμψατο. 

νῦν δὲ πρὸς μὲν τὰ ἀντειπεῖν δεῖ, τῶν δὲ ἔλεγχον ποιή- 
σασϑαι, ἵνα μήτε ἡ ἡμετέρα αὐτοὺς κακία ὠφελῇ, μήτε 
ρ , Γω μι ϑὺ κ ᾿" 3 ’ 9 , 

ἡ τούτων δόξα, τὸ δ΄ ἀληϑὲς περὺ ἀμφοτέρων ἀκούσαν- 

τες, χρίνητε. “ 
ο. , , Ἡμεῖς δὲ αὐτοῖς διάφοροι ἐγενόμεθα πρῶτον, 

ὅτι, ἡμῶν κτισάντων Πλάταιαν ὕστερον τῆς ἄλλης Βοιω- 
τίας καὶ ἄλλα χωρία μετ᾽ αὐτῆς, ἃ ξυμμίκτους. ἀνϑρώ- 

1. Αὐτῶν [ξαυτῶν, (Ὁ 40γ. }] τῶν Πλαταιέων. -- ἬἨιτια- 
σμένων δεδρασμένων, ἠτιασμένων ; ὡς τὸ ὕ ἠναγκασμένων. χαὶ ὕ 
τὸ χνοῶντες, χνοάζοντες. αἰτιῶντες . αἰτιάξοντες" οὕτω καὶ ταῦτα; 
αἰτιῶ, αἰτιάξω ; δρῶ, δράζω. (40γ.) -- 8, Πρὸς μὲν τά] πρός 
τινα. (1. 4ὑγ. "--- Πρὸς μὲν τά] πρὸς τὰ ἡμῶν ἘαΤΉ "ορηϑέντα. --- 
4, ἫἩ ἡμετέρα, -- κακία -} ταῦτα εἰρωνικῶς λέγει ὁ Θηβαῖος" οὐ 
γὰρ ἔχει τοιοῦτον φρόνημα, ὡς ἐκ τῶν ἑπομένων ἐστὶ δῆλον" ὡς 
"καὶ Θμηρος. ποιεῖ τὸν Ἕκτορα λέγειν τὰ πρὸς τὸν ᾿ἀχιλλέα᾽ Οἶδα 
δ᾽ ὅτι σὺ μὲν ἐσϑλὸς, ἐγὼ δὲ σέϑεν πολὺ χείρων. -- Ἡ ἡμετέρα --- 
κακία] ἡ δοκοῦσα παρ᾽ αὐτοῖς καπία. (1. 40γ.)͵ -- 7. Αὐτοῖς] 
τοῖς Πλαταιεῦσιν. (λ. “410γ.) - 8. Ὕστερον τῆς ἄλλης Βοιωτίας] 
μετὰ τὴν συνοίκισιν τῆς ἄλλης Βοιωτίας. (}. Αὐγ.) 

Αὐτῶν (455. Ο]. Βορ. Ου. 
ἹΜοβαπ. τ. Αὐ. Βδυ, εὖ δἰπθ ἀπ- 
ῬὈὶο Ρ΄αγοα, οὐΐδηι τιπτι5 86}Π0].; 
τὶ νἱάθέαγ, οἵη Ηδδοκ. Ρτο 
νιϊρ. (6ὲ ΒεΙ1:.) αὑτῶν. ΟΕ, 
ἘΔΙΥ. αἴβου, βουρῖ, 

᾿Ἠιτιαμένων Ο. Ἐ, οοᾶ, Β85. 
Οτ. Ε. Ἤδη, ΒΕΚΚ,, Ἐ," ἰδπιθη 
Ομπὶ δ 8. 7) 404 τηϊηΐο 507]1- 
Ῥύμμ,. ψιυρο (οἐ Ηδδϑοϊς.) ἠτια- 
σμένων, οοηΐτα ΥΘΡ]85 ἀε ἔον- 
χηαϊΐοηθ ἰθροτγι. ( αἰτιαϑείς 
ΥΙ, 58. ΝΠΙ, 68.) ΜΙ. ἴαπγθη 
δα δέδρασμαι ο. 58. δἀποῖ. Ξεα 
Ιορίάα βϑὶ 5080]. Απρ. δάμποῖα- 
ἰϊο. Μοβαα, ἡτιωμένων. .» ΟΟοηι-- 
τηιαῖα ροϑβὺ ἠτιωμένων οἱ ἔπαινον 
ΒιιΒΈᾺ]1, ὯΘ, 486 ἀΓοΐΘ σΟΠΖΙ1-- 
ϑομάα ξυηῖ, ἱπδϑρῖθ ἀἰνθ]]ϑηζαχ. 
ΗΛΔΑΟΚ. Βεκκοτιις ἴδηι 6} ΟΟΠ1- 
18 Ῥοβὲ ἤτιαμ. βαύναν!, οἱ 14, 
«ιοὰ ροβὲ αὖτ. εδῖ, ἀδίθν, Αἱ 
να, δαποῦ, 

1) ὴν ἀπολογίαν. Τήν ομι. Ὦ. 
Αι να. {Π|, 28. 80. 4]. 

πῶν δέ. Τί. Ψαΐ, ΟΥ. ΑΥ. τὸν 
δέ νεῖ! τὸν δ᾽. 

Μήτε ἡ ἡμετέρα. Ἐ,, μήτ᾽ ἥμετ͵ 
Αὐτούς. Ομγ. Π8η. αὐτοῖς. ΑΥτ. 

«αΐάθηι αὐτούς, 564 6χ Δ]]ουῖπ5 
Θηιθπηααδὶ, ΤΠ) αἰϊνιιβ 51 ΠΊ8]ΟΥΘ 811- 
οἰουϊαῖθ Ὠἰΐθυθῖμ, ΠΟ Θϑ558ἴ 
ἀαιηπδηᾶιβ, Ψια. ΠῚ, 96. εἱ 
ἽΜδειμ. στ. 8. 884. 7. 

᾿Ὠφελῇ. ΕΑ. ὠφελεῖ. 
9 , 9 ΄ 

ἀκούσαντες. 6. ἀκουσαντὰς, 
Ἔ 5. ἃ 84]. 181, 

9, Αὐτοῖς. Ὁ. Ἐ, Ὑἱπᾶ, πιᾶγρ. 
ϑίβθρῃ, αὐτοί. 

Πρῶτον (655. ἀπρ. ΟἹ, Ῥα]. 
ψαι. μ6ρ. (6.) Β. Βαᾶγ. Α΄. 
ἘΊΟΥ, Βᾶς5, Ηδβδοκ. Βεκκ, ψυρο 
τοπρῶτον. Αυισα]ι5 τ] άθταγ 
ΕΧ Ῥτοχίηλ 15 νευθὶ5 ἐτάχϑη τὸ 
πρῶτον δαϊδοῖιι5 6558.“ ΠΑΛΔΟΚ, 

Αὐτῆς. Ομγ. αὐτήν. ϑΙΘΌΝ 
ρῖο ἃ ξυμμίκτους οοα. Βᾶ:-, 
δπιθηα, ἅπερ ξυμμ. Ν1μπα, »»εὐϊνῇ 
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πους ἐξελάσαντες ἔόχομεν, οὐκ ἠξίουν οὗτοι, ὥςπερ ἐτά- 
χϑη τὸ πρῶτον, ἡγεμονεύεσϑαι ὑφ᾽ ἡμῶν, ἔξω δὲ τῶν 
ἄλλων Βοιωτῶν παραβαίνοντες τὰ πάτρια. ἐπειδὴ προς- 
ἠναγκάζοντο, προςεχώρησαν πρὸς ᾿“ϑηναίους, καὶ μετ᾽ 
αὐτῶν πολλὰ ἡμᾶς ἔβλαπτον, ἀνϑ᾽ ὧν καὶ ἀντέπασχον. “ 

(βββ΄. Τὰ ἐς τὸν σφῶν μηδισμὸν ἀπολογοῦνται.) 

ξβ΄, Ἐπειδὴ δὲ [καὶ] ὃ βάρβαρος ἦλϑεν ἐπὶ τὴν 

κεφινδ' Ελλάδα, φασὶ μόνοι Βοιωτῶν οὐ μηδίσαι, καὶ τούτῳ 
δ' 7. μάλιστα αὐτοί τε ἀγάλλονται, καὶ ἡμᾶς λοιδοροῦσιν. 

ο. ἡμεῖς δὲ μηδίσαν μὲν αὐτοὺς οὐ φαμὲν, διότι οὐδ᾽ 
᾿Αϑηναίους, τῇ μέντοι αὐτῇ ἰδέᾳ ὕστερον, ἰόντων 4ϑη- 

Ν , - - ΄ 

ναίων ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, μόνους αὖ Βοιωτῶν ἀττικί- 

δαι. 8. καίτοι σκέψασϑε ἐν οἵῳ εἴδει ἑκάτερον ἡμῶν 
τοῦτο ἔπραξαν. ἡμῖν μὲν γὰρ ἡ πόλις τότε ἐτύγχανεν 
οὔτε κατ᾽ ὀλιγαρχίαν ἰσόνομον πολιτεύουσα, οὔτε κατὰ 

, ν [κ “ 5» ΄ Ἁ Α » 

δημοκρατίαν: ὅπερ δέ ἐστι νόμοις μὲν καὶ τῷ σωφρονε- 

1. Οὗτοι] οἱ Πλαταιεῖς. --- 2. Ἔξω ἀντὶ τοῦ ἄνευ. (λ. 40γ. ) 
-- 8. ΤΙροφΉναγ κάξοντο] ἐμμένειν τοῖς πατρίοις ἔϑεσι. (λ. 4ὐγ.) 

: Ὁ: Ἡμᾶς λοιδοροῦσι) μηδίσαντας δηλονότι. [᾿; 4ὐγ.) -- 
ΘΙΘᾺΣ Ἡμεῖς δὲ μηδίσαι --- ἐπ ἀπὸ τῆς γνώμης καὶ αἰτίας ἡ λύ- 
σις τοῦ εὐεργετήματος. (4ὐγ.}) -- 10. Τῇ αὐτῇ ἰδέᾳ τῇ αὐτῇ 
ὑποϑέ σει. --- 11. ᾿ἀττικίσαι [τὰ τῶν ᾿Δττικῶν φρονῆσαι. (. Α4ὐγ.}} 
ὥςπερ ἡμεῖς μόνοι ἐμηδίσαμεν, οὕτω καὶ οὗτοι μόνοι ἠττίκισαν. ---- 
135. ἘῈ Ἡμϊν μὲν γάρ] ἡ λύσις τοῦ ἁμαρτήματος συγγνωμονική. 
(4υγ.) --- 14. Κατ᾽ ὀλιγαρχίαν ] τουτέστι κατὰ ἀριστοκρατίαν. -- 
15. Τῷ σωφρονεστάτῳ] τουτέστι τοῖς σώφροσιν ἀνδράσιν. 

ἼἜσχομεν. 61. Ο. ἔχομεν, 6. Αὐτοί τε. Τέ οπι, Ἐ,. 
οἴπὶ σ᾽ 5. ξζ- 5. Μέντοι αὐτῇ. Ὁ. μὲν τῇ 

Τὸ πρῶτον. ΑΥ. ΟἸγΥ, τὸ πρό- αὐτῇ. 
τερον. ὑφ α Ἵ ᾿Ιόντων ᾿ϑηναίων (855. Ἐς, ῬΑ]. 

11. ψαι. Η, Ἀερ. (6.) ςοοά. Βα-. ᾿᾿Ἡγεμονεύεοϑαι. ο»Θουκυδ. τρί- 
«"ς Βοκ, Αμδοαα. ρΡ. 98. 

ΒΚ ΛΟ, αίουι. Μοβαα. τοὺς ̓ άϑην. 
ΟλΡ. 1Χ11, Ζὲ καί. Καί οπι. 

Ι. Ατ. .δη. 1, δάηοί. 
Οὐ μηδίσαι. Ῥγοχίπια 84 α]ξθ- 

απ μηδίσαι ἴῃ ἴπὸ Ῥαγ, δχοὶς- 
ἀοταμϊ, 864 84]. πιϑὰ. ΞρρΡ]. 
( 118165 Ἰδοιπὰβ οχ ὑμοιοτελεύ- 
τοις τηδυ]οδίο οὐΐαβ ( 81]. μοξίθᾶ 
ΟΠ ΠΡ 115 Ἰπαϊοανλῆ, 

Ογχ. 1. Ἐπ Αα, ἦν δὴ Μ Ηδδοκ, 
Βεκκ. ψα]ρο ᾿ϑηναίων ἰόντων, 
«ιοα βᾶπθ τπηὰρ 5 ρ]δοθὶ, αιιηῖ 
μιαθα ΟΡβομδΏ ΤΣ γουθὶθ᾽ ἐπειδὴ 
ὗ βάρβαρος, ἥλϑεν. 

“ὑ. Ο. ἄν. 

3. Σκέψασϑε. Ἡ. σκέψασθαι. 
. ἸΜὲν γάρ. όώΈν οχι. Ε. Ἀθο6. 

(ὁ. : 
“1 ἔστι. “ὲ ἂς. Ἑιαρ. Αμὶθ ὅπερ 

10 
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στάτῳ ἐναντιώτατον, ἐγγυτάτω δὲ τυράννου » δυναστεία 
ὀλίγων ἀνδρῶν εἶχε τὰ πράγματα. 4. καὶ οὗτοι ἰδίας 
δυνάμεις ἐλπίσαντες ἔτι μᾶλλον σχήσειν, εἰ τὰ τοῦ Μή- 
δου κρατήσειξ, κατέχοντες ἰσχύϊ τὸ πλῆϑος, ἐπηγάγοντο 

αὐτόν᾽" καὶ ἡ ξύμπασα πόλις οὐκ αὐτοχράτωρ οὖσα ἑαυ- 
τῆς τοῦτ᾽ ἔπραξεν, οὐδ᾽ ἄξιον αὐτῇ ὀνειδίσαι ὧν μὴ 
μετὰ νόμων ἥμαρτεν. ὅ. ἐπειδὴ γοῦν' ὅ τε Μῆδος ἀπὴλ- 
ὃ, καὶ τοὺς νόμους ἔλαβε, σκέψασϑαι χρὴ, ᾿4ϑηναίων 
ὕστερον ἐπιόντων, τήν τε ἄλλην Ἑλλάδα καὶ τὴν ἣμε- 
τέραν χώραν πειρωμένων ὑφ᾽ αὑτοῖς ποιεῖσϑαι, καὶ κατὰ 
στάσιν ἤδη ἐχόντων αὐτῆς τὰ πολλὰ, εἰ μαχόμενοι ἐν 
Κορωνείᾳ, καὶ νικήσαντες αὐτοὺς, ἠλευϑερώσαμεν τὴν 

, Βοιωτίαν, καὶ τοὺς ἄλλους νῦν προϑύμως ξυνελευϑεροῦ- , 
μὲν, ἵππους τε παρέχοντες καὶ παρασκευὴν ὅσην οὐκ ριγ. 
ἄλλοι τῶν ξυμμάχων. 6. καὶ τὰ μὲν ἐς τὸν μηδισμὸν 
τοσαῦτα ἀπολογούμεϑα. “ 

2, ᾿Ολίγων ἀνδρῶν ᾿Ἱτταγίνου καὶ τῶν ἄλλων ἀνδρῶν τῶν 
μηδισάντων μάλιστα. --- 4, ᾿Ισχύι] βίᾳ. (Δ. “40γ. --- 5. Αὐτόν] τὸν 
βάρβαρον. -- 6. ἘᾺ Οὐδ᾽ ἄξιον αὐτῇ ὀνειδίσαι] μετάϑεσις αἰτίας 
τοῦ μηδισμοῦ. μεϑίστα γὰρ τὴν αἰτίαν εἰς τοὺς τῶν Θηβαίων δυ- 
φατωτέρους. (Βασ.) --- ὃ. Ἔλαβεν ἡ, πόλις ἡμῶν. - Σκέψασϑαε 
χρὴ] τὸ ἑξῆς, σκέψασθαι χρὴ, εἶ μαχόμενοι ἠλευϑερώσαμεν, [καὶ] 
νῦν προϑύμως συνελευϑεροῦμεν. - 12. Δὐτούς] τοὺς ᾿ἀϑηναίους. 
--- 18. Τοὺς ἄλλους] “Ἕλληνας δηλονότι. (λ. 40γ.) 

δαξΐοη ῬΥῸ Ριιπμοῖο ΘΟ] ο ἢ ῬΥΪΏ,118 
Ῥοβιι Ηδθοῖ. Ῥχο νόμοις ᾽πά, 
ψόμος. 

4, Ἐλπίσαντες. (οἄ, Β45. ὁπλί- 
σαντες. 
ΩΡ ίσειν. (οα, Βε885. (0 δῃ.) 
σχύσειν, Ῥοδὲ «πιο σοΙΥΘΟΙΟ 
ΕΤΕΝ ὑπολαβόντες. 
“Μήδου. Οἰν. Ὠδπη. δήμου. 

Οὐσπι ουσούθπι ἴδηι 1, 18. 6. ]1ὲ 
ἀθρυθ θη πηιι8, ΟΙ. ἰηῖγα 75; 3. 

Ἰσχύϊ. 1). 1. ἐσχύει. 
Αὐτῇ ὀνειδίσαι. τι. 

αὐτῇ 
ἦν ἘἘπιόντων. ῬΑ], Τὶ. Καὶ. Η. 

εἰπόντων, 568 ἴῃ Η. Θγαβαα, δὲ 

8. ν. 8], χϑῃ. ἐπιύντ. 

ὀνειδίσαι 

ἩἩμετέραν. (455. ὑμετ. 

Αὑτοῖς. 1). Τ. αὑτῆς, 568 δες 
4]. πιδῃ. δάξου., 

Καὶ κατά. Καί ἴπ τλᾶγρ. παρδὲ 
Μοβαα, 

ἀὐτῆς 46. Μίοβαι. Τὰ Ἠδπ. 
αὐτοῖς. 

Κορωνείᾳ. Ῥα]. Κορωνίᾳ. ΟΥ̓. 
Θ08ο)]. 1, 118. εὲ 1. 9, ρ. 990. 54. 
Μοχ Η, Ἔϊωονίαν. 

ἐξυνελευϑεροῦμεν. Ἐ.. ἐξελευϑ".» 
ΟἾἢΙ ξυν 8. ν.7γ ἀοα τΐηϊο 5οχῖ- 
Ῥίαιη. 

Ἴάλλλοι. Οοἄ. Β45. ἄλλη. Ἐ. ἀλ- 
᾿λην. 
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(ββ΄. Ἔλεγχος ἐῶν πάλαι Πλαταιεῦσι πεπραγμένων. ααα΄. Ὅτε οὐκ 
ἐπὶ τῇ σφῶν τιμωρίᾳ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ξυνεπιέναι ἄλλοις ᾿Αϑηναίων 
ξύμμαχοι ἐγένοντο, καὶ οὐκ ἴσην αὐτοῖς τὴν χάριν ἀνταποδι- 
δόασιν.} 

ἕγ. (Ὡς δὲ ὑμεῖς μᾶλλόν τε ἠδικήκατε τοὺς “Ἔλλη- 
νας, καὶ ἀξιώτεροί ἐστε πάσης ξημίας, πειρασόμεθα ἀπο- 

ΤῊΝ νέιφραίνειν. 2. ἐγένεσϑε ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ τιμωρίᾳ, ὡς φατὲ, 

᾿᾿ϑηναίων ξύμμαχοι καὶ πολῖται. οὐχοῦν χρῆν τὰ πρὸς 

ἡμᾶς μόνον ὑμᾶς ἐπάγεσθαι αὐτοὺς, καὶ μὴ ξυνεπιέναι 
μετ᾽ αὐτῶν ἄλλοις, ὑπάρχον γε ὑμῖν, εἴ τι καὶ ἄκοντες 
προςήγεσϑε ὑπ᾽ Αϑημαίαον τῆς τῶν «Πακεδαιμονίων 
τῶνδε ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχίας γεγενημένης, ἣν αὐτοὶ 

μάλιστα προβάλλεσϑε" ἵχανή γε ἣν ἡμᾶς τε ὑμῶν ἀπο- 

ἕγ΄. 1. ηὰλλονῚ ἡμῶν δηλονότι. (1: 40γ. ) - 9. ᾿ἀξιώτεροι τ 
ξημίας ἄξιοι πᾶσαν ξημίαν παϑεῖν. (λ. 4υγ.) --- 5. Αὐτούς] τοὺς 
᾿Αϑηναίους. - 6. "Ἄλλοις) Ἕλλησι δηλονότι. ἠδ “40γ.) --α "Ἐ Ὑπάρ- 
χον] ἀντὶ τοῦ δυνατὸν ἣν ὑμῖν παραιτεῖσϑαι. (Βασὴ - Εἴ τι καὶ 
ἄκοντες --- --Ἴ ὁ νοῦς τοιοῦτος" εἰ ἀκουσίως τοῖς ̓ ᾿ϑηναίοις συνε- 
μαχεῖτε καὶ κατεδουλοῦτε τοὺς “Ἕλληνας, ἔδει ὑμᾶς προφδραμεῖν 
τοῖς «“Ἱακεδαιμονίοις " καὶ ἐκεῖνοι, διὰ τὴν ἐπὶ τῷ δήδῳ συμμα- 
χίαν ὑμῶν καὶ προϑυμίαν, ἣν ἀεὶ προβάλλεσϑε καὶ καυχᾶσϑε, οὐκ 
ἂν ὑμᾶς παρεχώρησαν ὑφ᾽ 
ἐδουλοῦσϑε. (λ. 40γ.) 

ΟαΑρΡ. {Χ1Π. ᾿Ηδικήκατε. Ὦ. 
1. Ατ. Ομγ, Πδη. ὙΠ Ἴαίξε. 

2, Χρῆν. 1. ἐχρῆν. Αἱ ν]ἱάᾶ, 
δουρί, αἰβου, δα Ἢ 90. ἜΓΤΕΙ 

89. Μοβαιι. χρή. 
᾿Ἐπάγεσϑαι ΟἸγ. ΒεΙες., αιιοά 

θυ πὶ 55. οὐἱεΐ. Ρ. 188, οἵἴχπὶ 
ῬοῖβΕ. σϑβιϊταθηιι αἰ ΧΙ πιιδ. 
ἸΝδπὶ νὰ] σαΐππι (δὲ Ηδδοὶκ.) ὑπά- 

γεσϑαι ΩΝ δαδίσογε 5] σΌἸΠ οδς 
δῦ μοί ϊίοογο, ΠΟΙΩ͂, αἀνοσαγο. οἵ, 
Ὁ. 4,, Ιηἀ. οἱ 46 Αὐσξ, οὐἱτν Ρ. 60. 
δέχψυθ Ἃ6. δ᾽ πα]! θιι5 οοηξαβίοηϊ- 
Ῥιι5 ϑομαθῖ, Μεϊθεῖ, οχἱῖτῖ. Ρ, 
104, 54. 

ἹὙπάρχον γε Ι. Ηδδοῖ. ΒΕ. 
Ψιρο πια]6 ὑπάρχον τε. 1ὰ ἴδη- 
1114 τ Πἰθυιηι 1. ΘΘΟΌΥΘ Π05 56- 
αι Ρροβ88 ϑρρᾶτεϊ οχ ἀϊΐβρ. ἀ8 
ΑΥῖ, οΥἱἵν ». 49, (Μαῖθ θηΐπι 

ἡμῶν τι παϑεῖν. --- 7. Προςήγεσϑε] 

νΙπα. ῬΥο 1. ΤΠ ΒΠΊΟΥ̓ΑΥ 1115 ΒΡ. 
50. ) Ρα]. ὑπάρχοντες. 

ἱγμῖν. . Ἀθρ. (6.} ἡμ. 
Καὶ ἄκοντες. Καί οπι. ΑΥ̓͂, 
ὥνδε. 1. τῶν τε; 56 τῶν δὲ 

ὕθραι 8]. 1181. 
ΞΞυμμαχίας. ΑΥὐ, ΟΠ. Πδη. ξυγ- 

γενείας. Ωοαά. Βα5. ΘΧ δπιθμηά. 
ξυμμαχία οἱ ἀρθῖαθ γεγενημένη, 

Μάλιστα προβάλλεσϑε. Ο. Ἐ΄. 
προβάλλ. μάλ. 

Ἱκανή γε. ΟΥ. πιᾶΥρ, ΘΊΘΡΗ, 
ἱκανὴ γάρ, 4ιιοά γάρ ἴπ (885. 
Υ60. 1811. ΒΌΡΘΥ γέ δουρί, Εχ- 
βρθοϊανθυ ᾿ ουιάβϑϑ αυϊδρίϑηι 
οἴιηὶ Ἀοῖϑκ. ἢ ἱκανή γε. Δι ποπ 
βίηθ νἱ βουϊρίου πο δηῖθ γέ, εἴο- 
τὶ 1101 ἀπῖθ μέν γε (ν14, δἀποῖ, 
Δ4 1, 40.), ἀσυνδέτως ἰοοιιιιϑ ΠΙᾺ 
“Ὑμῶν ἀποτρέπειν. Ο. ἀποτρ. 

ὑμ. 
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τρέπειν, καὶ, τὸ μέγιστον, ἀδεῶς παρέχειν βουλεύεσϑαι. 

ἀλλ᾽ ἑκόντες, καὶ οὐ βιαξόμενοι ἔτι, εἵλεσϑε μᾶλλον τὰ 
“᾿ϑηναίων. 8. καὶ λέγετε ὡς αἰσχρὸν ἣν προδοῦναι τοὺς Κεφ. γέ. 

εὐεργέτας" πολὺ δέ γε αἴσχιον καὶ ἀδικώτερον τοὺς πάν- δ Υ. 
ὅ τας Ἕλληνας καταπροδοῦναι, οἷς ξυνωμόσατε, ἢ ̓ 4ϑη- 

ναίους μόνους, τοὺς μὲν, καταδουλουμένους τὴν. Ελλάδα, 

τοὺς δὲ, ἐλευϑεροῦντας. 4. καὶ οὐκ ἴσην αὐτοῖς τὴν 
χάριν ἀνταπέδοτε, οὐδὲ αἰσχύνης ἀπηλλαγμένην. ὑμεῖς 
μὲν γὰρ ἀδικούμενοι αὐτοὺς, ὡς φατὲ, ἐπηγάγεσϑε, τοῖς 

) δὲ ἀδικοῦσιν ἄλλους ξυνεργοὶ κατέστητε. καίτοι τὰς 
ὁμοίας χάριτας μὴ ἀντιδιδόναι αἰσχρὸν μᾶλλον, ἢ τὰς 
μετὰ δικαιοσύνης μὲν ὀφειληϑείσας, ἐς ἀδικίαν δὲ ἀπο- 
διδομένας."“ 

(βββ'. Ὅτι οἱ Πλαταιῆς πάντα, ἃ χρηστοὶ ἐγένοντο, δι’ ἀττικισμὸν; 
ἔπραξαν.) 

ἕδ΄.., 4ῆλόν τε ἐποιήσατε οὐδὲ τότε τῶν Ἑλλήνων 

, ἕνεκα μόνοι οὔ, δίσαντες, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ᾿Αϑηναῖοι ' ) ῆ ᾿ 

4, ἸΙολὺ δέ γε αἴσχιον -] δευτέρα λύσις τοῦ ἀπρεποῦς. ἂν- 
τίστροφον͵ χῶλον --- 6. Τοὺς μέν] τοὺς ᾿᾿Αϑηναίους. - 7. Τοὺς 
δέ] τοὺς ἄλλους Ἕλληνας. (1. Κασα.) -- Αὐτοῖς] τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις. 
- 8. Ὑμεῖς} οἵ Πλαταιεῖς. (1. 41γ.) --- 9. ᾿Επηγάγεσϑε] ἐφειλ- 
κύσατε; εἰς τὸ βοηϑῆσαι [ὑμῖν] δηλονότι. (λ. 40γ.} -- 11. Αἰσχρὸν 
μᾶλλον -- τ αἰσχρὸν μᾶλλον τὰς ὀφειληϑείσας χάριτας ἄντιδε- 
δόναι. λείπει ἡ οὔ, ἵν᾽ ἢ οὕτω, καίτοι τὰς ὁμοίας χάριτας μὴ ἀν- 
τιδιδόναι οὐκ αἰσχρὸν μᾶλλον ἢ τὰς μετὰ, καὶ ἑξῆς. 

Βουλεύεσϑαι. Ἐ,. βούλεσϑαι. 
Εϊλεσϑε. ΕἸ. εἴλεσϑαι, 564 σΟΥΥ. 
Τὰ ᾿Αϑηναίων Οα55. Ατιρ. ΟἹ. 14 

ἘΣ ῬᾶΙ. Τὸ να. Ἢ; Πρ. ἢ ε Ὁ 
οοὔ, Βα5., Οὐ, Μοβαι. Αὐ, Οἢγυ, 

Κατέστητε. Οὐ. καϑέστ. 
Αἰσχρόν. Ὦ. οὐκ αἰσχρόν. Μα1- 
Σ΄, Ἐδ δα176 τπῖχιιιδ8 ἔπ ΡῈ δδὲ δ1- 

γεϊέεπι ογαξίαπε τιοπὶ γοάδγ6." οἷο. 
νΙὰ. Θ 0]: Νοραιοηθπὶ δααΐ 

1)84η, Ηδδοῖς, Βοκκ, Τὰ 1). 1. τὲ 
ἴάϑην., Ι. 9, ν΄ δα: εἶναι. Εἰ. 
τ᾽ ᾿Ἄϑην. γη]ρο τὰ τῶν ᾿άϑην. 

8. 4ὲ γ8. ΤῈ τὰ8]6 οηι. Ε,, ΟΣ, 
Τηὰ. ἴῃ δέ. 

“Καταδουλουμένους. Ὦ. κατα- 
δουλομένους. 

ά, ᾿Δπηλλαγμένην. 6. ἀπηλαγμ. 
ἹΠὲν γὰρ. ΜΜέν Ομ. Μοβαιι. 
᾿Αδικούμενοι αὐτούς. Μοβᾳι,. 

αὖτ. ἀδικ. 

νοὶπθυιηῦ ΘΟΠΊΡΙ ΟΣ 68 ΥΙΥῚ ἀοοί!, 
Αὐ νἱὰ, δαἀμποῦ. 

ΟΑρΡε ΧΙ, .4λλ᾽ ὅτι. ῬαΙ. 
ἀλλότι. 

᾿4ϑηναῖοι. Ῥοϑῦ ποσ νοοδρι- 
1ππὶ ΒΘΚΙς.,, αὶ τη καί ἀπΐθ νῦν 
οΟἸ]οοαίο, αιοα παι οἴοη ἀξ, 
μια 651586 νἹά θέν, οἵῖπι Κ411ἃ οοπι- 
τὴ Ροβιῖδ, Ροβῖ τἀναντία διι- 
ἴοι Ριϊποίιιπι, Ψψα]5Ὸ γὙ868 1ἢ- 
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ὑμεῖς δὲ, τοῖς μὲν ταὐτὰ βουλόμενοι ποιεῖν, τοῖς δὲ 
τἀναντία. 9. καὶ νῦν ἀξιοῦτε, ἀφ᾽ ὧν δι᾿ ἕτέρυυς 
ἐγένεσϑε ἀγαϑοὶ, ἀπὸ τούτων ὠφελεῖσϑαι. ἀλλ᾽ οὐκ εἶ- 
κός" ὥςπερ δὲ ᾿ϑηναίους εἵλεσθε, τούτοις ξυναγωνίζε- 

Κεφινήνσϑε. 8. καὶ μὴ προφέρετε τὴν τότε γενομένην ξυνῶμο- ὅ 
ὃ ῥ᾽ κὠσίαν, ὡς χρὴ ἀπ᾿ αὐτῆς νῦν σώξεσϑαι. ἀπελίπετε γὰρ 
ἄλλοϑι αὐτὴν, καὶ παραβάντες, ξυγκατεδουλοῦσϑε μᾶλλον “Ἄἰγι- 

γνήτας καὶ ἄλλους τινὰς τῶν ξυνομοσάντων, ἢ διεκωλύετε, 

καὶ ταῦτα οὔτε ἄκοντες, ἔχοντές τε τοὺς νύμους οὕςπερ 

μέχρι τοῦ δεῦρο, καὶ οὐδενὸς ὑμᾶς βιασαμένου, ὥςπερ 10 

ξδ΄. 1. Ὑμεῖς δὲ}: οἱ ΤΠ]λαταιεῖς. (2: 4ὖγ. - Τοῖς δὲ] τοῖς ΤΕ: 
λησιν. (λ. Αὐγ. ), - 9. ̓ 4φ᾽ ὧν] πραγμάτων, οἷον προϑυμίας χαὶ 
ἀνδρείας. --- ἐἕ ᾽4φ᾽ “δ τῶν ἕργων, τῶν ἀπὸ τούτων κινδύνων. 
(Βασ.) --- Δι᾿ ἑτέρους] τοὺς ᾿Αϑηναίους. ( 40γ. ) -- 4. Ἐἴλεσϑε] 
σπροτιμοτέρους. ἐποιήσατε, εἰς τὸ ξυμμαχεῖν αὐτοὶς. ΟᾺῈ 40γ.) -- 
10. Μέχρι τοῦ δεῦρο] ἔχετε δηλονότι. (1. “40γ. ) - Καὶ οὐδενὸς 
ὑμᾶς βιασαμένου; ὥςπερ ἡμᾶς] προεῖπε γὰρ ὅτι ὑπὸ ὀλίγων αὐτο- 
τρατόρων ἐτυραννούμεϑα. --- -Ὥςπερ ἡμᾶς} ἐβιάσατο δηλονότι. (λ. 
“4ὐγ.) 

νουξίτιγ. ϑαρρῖθ οὐχ ἐμηδί- τὰ. Μοβαι. ΑΥ. ΟἸγ, ΒΚΙ,, Ψ]- 
σατε. 

ῳ. Ὑμεῖς. Δι. ῬΑ]. αι. Η. Ο. 
ΜΜοβαι. ἡμεῖς, ἴὰ Απρ. ἔαπιθη 
ΒΈΡΘΥΒΟΥ. ἃ], Π18}). 

᾿4φ᾽ ὧν. 1). καϑ᾽ ὧν. Μοχ ἱπ 
Η. {ιογαῦ ἐγένεσδαι. 
“Ὥςπερ δέ. ΟΙ. Θτ. ὥςπερ οὐδέ. 
᾿ἀϑηναίους. Ἡ. ᾿Αϑηναίοις. 
8. Καὶ μή. Αμΐδ Βᾶθο νυἱῦριι- 

Ἰαῖι ροβιιθσππΐς Ηδϑοῖ, οὐ 1 
χαΐπη. ΘΧΘΙΏΡ}}. ΒΕΚΕ, δε 4 απ 
ΟΥ̓́ΑΙΟΥ πιιὴς 86 δια δἀνογϑα- 
χίοτιιηλ δΥσαπιθηΐπηι τϑἔιι ϑι- 
ἄϊιηι δοσϑάδϊς, οἷπὶ ὍΘΚΙς, 1ῃ 
ὙΠ] ΟΥ̓. ΘΧΘΙΊΡ]]. Ρ] ἤδη Ἰμΐου- 
ῬΌπΟ Ομ θη 5ουνν ἢλι15, Οδοῖο- 
τῖσὰ α. νοῦρᾶ καὶ μὴ προφέρετε 
Ῥὶς5 βουϊρία Παρ οι. 

Προφέρετε. Προφέρεσϑε ἴοτ-- 
[8556 οὐρα ρ᾽ασθαὶ οὉ 59, 9,, 
5604 Ὧδ6ς Ποα Οριιϊβ θϑί, πθὸ τότε 
ἦπ ποτέ τι πλιϊθιαγ, Υ1α, βοσὶρέ, 
ἀἴξοῦ, δ 1, 101. 

Ξυνωμοσίαν. Ὦ. ξυνωμοτίαν, 
τηδίθ. 

᾿“πελίπετε 11. Καῖ. Η. 1. Ὁ. Ἐ. 

8ο (6 Ηϑ8861..) ἀπελείπετε. 864 
ΑἸ1ι5 ΘΘΏΘΥΙ5 διιηξ Ἰοοΐ, 1ἢ αιιΐ- 
Ριι5 ἔλειπον ῬΥοὸ ἔλιπον αἰοιιηι 
ντάδίαγ. ΟΥ̓, αιιαθ δὰ Γπιοΐδη. Ὠς 
Ὦ.11, 4. 1 ἴδσι, δαῖς, αἰδραΐαν- 
Ὑη118. 

ἐΞυγκαταδουλοῦσϑε. Ὁ. ξυγκα- 
ταδουλ. 

“Μᾶλλον οπι. Αγ. Οἢγ. ΠΏ 8η. 
“Αἰγινήτας. Ὠ. Ἐ᾿. τὰ. “ἰγινίτας» 

δἰσιῦ Εἰς ράθη 6 σομβίϑηἴθυ, 
᾽Ἄλλους. ΟΘυ. ἄλλους᾿ “ϑηναίους, 

56 ᾿αϑηναίους ᾿ἴποα ει άιιοῖα 
τιοίατιπι δϑῖ, 6 4πῸ 1π|6}} 1 ]Ἴ 7 
ἀοΙ θη ἀϊιηι 6556, διίδιηι ΡᾺ]. ξυν- 
ὡμοσάντων. 
Ἔχοντες. Ἀρρ. (6.} σχόντες. 

Ῥγο ρῥγοχίηϊο τέ Ρα]. δέ. 

Οὔςπερ. ., οος ἴῃ οαϊτ, Οχοπς 
ἸΏΟΥ ουγαῖᾶ γ᾽ αἰ τιπ, δγαῖ, θὲ ὑχῸ 
60 ἰμθοραΐυν Ἰθοὶ ὥςπερ, αιοά 
οἰΐδ ῆα556 μἷο 1 πιϑΥρ. ΡῸ- 
Βιιθγαῖ, 864 οΥ̓θ0 διιπῖ., 4] ἴπ- 
ἄἀϊοθιι 1ΠΠπιὴὶ ουγαΐογιηιν σοηΐοϑοϊξ, 
ἔϑϑυϊηδεοηθ αἰΐανθ φαδάδηι σδιι- 
58 ἰαρϑιιπὶ διιϊσ58, ἀυϊ νο]ιῖ5- 
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ἡμᾶς" 

οὐκ ἐδέχεσϑε. 4. τίνες ἂν [ οὖν] ὑμῶν δικαιότερον πᾶσι. 
τοῖς Ἕλλησι μισοῖντο, οἵτινες ἐπὶ τῷ ἐκείνων κακῷ ἀν- 
δραγαϑίαν προὔϑεσϑε; 2αὶ ἃ μέν ποτε χρηστοὶ ἐγένε- 
σϑε, ὡς φατὲ, οὐ προςφήκοντα νῦν ἐπεδείξατε: ἃ δὲ ἡ 
φύσις ἀεὶ ἐβούλετο, ἐξηλέγχϑη ἐς τὸ ἀληϑές᾽ μετὰ γὰρ 
᾿Αϑηναίων ἄδικον ὁδὸν ἰόντων ἐχωρήσατε. ὅι τὰ μὸν 

τΑ Διηδετέροις] τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις καὶ “Πακεδαιμονίοις. (λ. 40γ.) 
ἃ- 8, Τίνες ἂν οὖν ὑμῶν] ἀντὶ τοῦ οὐδεὶς δηλονότι. -- Πὰασὶ τοῖς 
“Ἔλησι] λείπει ἡ ὑπό. (1. 40γ.) - 4, Ἐπὶ τῷ ἐπείνων καχῷ } 
τουτέστι τῶν ᾿Ελλήνων τῇ δουλώσει. - 5. Ποτέ] ἐπὶ τῶν ηὸε- 

τὴν τελευταίαν τε, πρὶν περιτειχίξεσθαι, πρόκλη- ἐδ. 

σιν ἐς ἡσυχίαν " ὑμῶν δὴ ὥςτε μηδ᾽ ἑτέροις ἀμύνειν," ἐς 
εφ.οβ΄. 

κῶν. --- 6. Οὐ προρήκοντα ] τῇ αὐτῶν φύσει δηλονότι. (2. “ὑγ.} τὸ 
ἯΙ φύσις] ἡ ὑμετέρα. 

56ὲ βου θετδ ἈΥ̓Ὸ οὐςπὲρ; «ποᾶ 
ἴπ Θαϊξ, Οχομ. δβϑ᾽, Ἰθσθηάμηι 
6556 οὔςπερ. Νίδηι οἱ ΒΟΧΙΡΙΙ οἱ 
Θά οὔλπθβ; {πο να, νπ]ρα- 
βάγια ΘΟΥΙΡτιγασα. Ππαρθοηΐ, ὅπδ6 
ΘΕΥ πηι ἀοιδαί, πΜ]]ὰ Ργο- 
Ῥ4}}}}}5 Ταϊΐο δδὶ, ““ ὍΠΚ. Ῥοβὶ 
ἡμᾶς δυϊέπι ὄο]ομ ρὑτὸ μιιποῖο 
Ῥοδιιίπη5,), στ πὶ 1 ΡοΧΙ 5 ἃ]: 
ἰοῦ σαῖι58 εἰ γα ἐ{{π 7. ΟἿΣ ατιδι 
υἱοῦ ΠΙσεαΐ Ρ]ίαθθμϑῖθπ5 δα σϑ- 
ἴογα ξοθάθυα ρυονοοδύα, 

ἸΠεριτειχίξεσϑαι. Οτ. περιτειχί- 
σϑα!. 

“Ὑμῶν. (885. Ἡ. δα. (6:} Ὁ: 
, (φιῖ Ροβίγθιιιβ Ῥγοχίμιδ δά 
δικαιότ. οὐχ. 56 4]. πτϑη 811}}}:) 
ἘΝ. πὶ. Πα, ἡμῶν, τι δἱ βϑηϊεῖ- 
νιιβ βιιθ]οῦνα, πὸπ ὀθ᾽θοῖϊνθ 
2 16 1ΠΠ1ρ παι 5ἰζ, ἘΥ Τα 856 υϑοῖθ, 
φιθηαιδην ΤηΠηδ, περτειχίζ. οἷ 
ἀμύνειν ᾿ΐά τλϊηῖι5 Ῥ6 πὸ δα θιθοΐό 
δαγδθιίηΐ, 
Ὦηδ᾽ ἑτέροις Οάβ85. Οτ. οὉ-: 

ἀοίθαιιο ἀπσαηῦ Βαγ, ΑἸά. ΕἼΟΥ, 
Βα5, δὲ Βαπα τ] ῬΊπγθβ, 88- 
ΡΥὰ ΠῚ, 72, Ζέχεσϑε δὲ ὠμφοτέ-: 
φοὺς φίλους, ἐπὶ πολέμῳ δὲ μηδ᾽ 
ἑτέρους, Εἰ διΐθα καὶ ἔστε μηδὲ 
μεϑ'᾽ ἑτέρων. Μυΐσο (Ηδαςκ. 
ΒΕΧΚ.) Ηἷο μηδετέροις. 

᾿Δμύνειψ. οεᾳα, ἀμήνειν πὶ 

ἡ“ πμογεὶ. ΤΙ ῬΙΉΗ, 

' ΒΆΘΡἾ15 Ἰορϑῖϊ 

«οἱ αἴΠοἱ, Νίοκ ἐδέχεσϑε ἴῃ ἱπιρεύ- 
ἔδοῖο ροβίταπι νΤάθειγ, 4 ΠΟ Ὠ 81 

αἰ γῸ οἰ τοι 
1551 δαὶ ϑαϊξει ΠΡΥῚ ἴη 60 
ΟΟΠ 5 ΙΓ 

4ά͵ Οὐν οπῖ. (455. (π {πὸ γϑδ, 
ταβϑη, 864560Υ.} Απρ, ΟἹ. [τ4, γαῖ, 
Η. (πὶ σι δὲ 10:80 5. ν. ἃ]. γ18Π, 
δάβον.) Βορ, (6.) Ατ, Οἢγ, ) 4ῆ. 
ΒοΙς, δε φὸ ἴαέα Ηἰὸ ἄθθβϑθ 
Ῥοβεῖῖ: ποῖ 110 }Π1σ᾽πιι5; Π8ΠῚ 
ΥΙΧ βἰπ Πα ποβδῖγο δχθπιρ]α 
15 ΟΠ 55] 5. τἀ] δ στα [7 
4π88 δά 1, 62. ργοΐξεγθηλαν, Ῥοϑα 
ἄν αἰιῖδπι ὅϑδθρὲ δχοιαἰσ56. ὅοπ- 
βἰαΐ, : 

“Ιϑαιότερον. Οἱ. Ἐ. διρίαιόξε- 
οἱ. 

᾿ ᾿βπεδείξατε. Μόξαι, ἐδείξατε. 
"λεί Οαὲ5. θα. Οὐ. Ὁ. Ἐς πὶ: 

ΑΥν. Οὔτ. Ὠὰη. Ηδαὸκ. ΒΚ. 
Ψυρο αἰρξί. ,,᾿4εἰ ἴα πσῃ τῖοαο 
Τεὐ πε Πιδ5..,) 884. Εἰΐαπι δα; 

γαεὸ. Πάρου, Ἠπᾶθ βιιβρίσοῦ 
ὀἰίαπι Τέα ἴῃ ναὐιϑιουῖθιις 684, 
6556. “4 ὨΠΚ. Αἀᾷ. 1. 1. ν. 911. 

᾿Εβούλετο. Οὐ. ἐβουλεύετο. 
᾿᾿Ἐξηλέγγθη. ΒΕ. 6. Μἱπά. ἐξη- 

λέχϑη, σ. οἱιπι 7 8. ν. συ. ἐξέ- 
λέγχϑη.- 

ὅ. Μὸν οὖν. Οὖν ἄο, Ατ. ΟἿ, 
δα, 

Χ 

β΄. 
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οὖν ἐς τὸν ἡμέτερόν τε ἀκούσιον μηδισμὸν καὶ τὸν ὑμέ- 
τερον ἑκούσιον ἀττικιόσμὸν τοιαῦτα ἀποφαίνομεν. “' 

φ - “ ᾽ - 
(γγ΄. ᾿ἡπολογία ὑπὲρ ὧν τὰ τελευταῖα Πλαταιῆς φασὶν ἀδικηϑῆναι.) 

κπερινς,. ξέ. ΝᾺ δὲ τελευταῖά φατε ἀδικηϑῆναι, (παρανύμως 

δα β' γὰρ ἐλθεῖν ἡμᾶς ἐν σπονδαῖς καὶ ἱερομηνίαις ἐπὶ τὴν 
ὑμετέραν πόλιν,) οὐ νομίξομεν οὐδ᾽ ἐν τούτοις ὑμῶν 
μᾶλλον ἁμαρτεῖν. 2. εἰ μὲν γὰρ ἡμεῖς αὐτοὶ πρός τε 
τὴν πόλιν ἐλθόντες ἐμαχόμεθα, καὶ τὴν γῆν ἐδηοῦμεν 

τε ἶδι ὡς πολέμιοι, ἀδικοῦμεν". εἰ δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἵ πρῶτοι 
ἐνν γῇ καὶ χρήμασι καὶ γένει, βουλόμενοι τῆς μὲν ἔξω ξυμμα- 

χίας ὑμᾶς παῦσαι, ἐς δὲ τὰ κοινὰ τῶν πάντων Βοιωτῶν 

πάτρια καταστῆσαι, ἐπεκαλέσαντο ἑκόντες, τί ἀδικοῦμεν ; 
οἵ γὰρ. ἄγοντες παρανομοῦσι μᾶλλον τῶν ἑπομένων. 8. 

ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐκεῖνοι, ὡς ἡμεῖς κρίνομεν, οὔϑ᾽ ἡμεῖς" πο- 

“δε. 8. Ἧ, δὲ τελευταῖα} τὸ δεύτερον “ἀντιληπτικὸν ζῶν Τ|λὰ- 
ταιὲ ἔων ἐντεῦϑεν λύει. --- ἘΣ Παρανόμως γὰρ ---Ἴ ὁριστικόν. ( 40γ.} 
-- . Οὐ νομίζομεν) οὐ βεβαίως δοξάξομεν. (1. 40γ.) --- 8. Πρός 
τε τ ὑμετέραν πόλιν] κατὰ τῆς ὑμετέρας πόλεως. (λ. “0γ.) -Ξ 
8. Εἰ δέ] μεταστατικόν. --- ἄνδρες ὑμῶν} οἱ περὶ “Ναυκχλείδην. -- 
11. ̓ Επεκαλέσαντο ] προςήγαγον, ἐφειλκύσαντο. (1. 4γ.) - 12. Οἱ 
γὰρ ἄγοντες Ἰ οἱ ἄξαντες. (λ. 20γ. Ὁ 19: ᾿4λλ᾽ οὔτ᾽ ἐκεῖνοι τὴ 
τὸ ἑξῆς. ἀλλ᾽ οὔτε κε νοι» οὔτε ἡμεῖς, ἀδικοῦμεν δηλονότι. τὸ ὃ 
ὡς ἡμεῖς κρίνομεν διὰ μέσου. (λ. 40γ.}) 

ἹἩμέτερόν τε, Τέ οὔ. Οτ. Ὦ. ΟἸιτ. Π8π. πῖατϑι ϑίθρῃ. 8. πο], 
Καὶ τὸν --- ἀττιμ. οἵη. (855. τὴν ὑμετέραν πόλιν, 6Χ ἱπῖευρτι 

Ἀδες. (.}, 5684. (ἀ85. ἦι πιᾶγα. Ια, Μίοβαι. τὴν ἡμετέραν πό- 
δάσο, Μίοβαιι. ἰδηΐαπλ ὑμέτ. λὲν, αποὰ ἐπ ήηο ΘΟΥΤΙ ΡΛ Π1. 
ἀκούσιον ἀττικ. ῬΥΔΟΡΘς, γηθά 8 ᾿Εδηυῦμεν. 1 ναι, ἀδικοῦμεν, 
ἃ μηδ. -- ἀα ἑκούσ, 46. ΑἹ νά. οὐΐαβ ΒΟΥρίσαθ νϑβεὶβὶα ἴον". 
δάποῖ, “πούσιον ὑτο ἑκούσ. ρθε Ὲ ἰα5ε6. διΐαδηι ἴῃ Η, ἱπδαπῦν 68 

ΟΣ ΤῊΝ Ἱερομηνίαις. Ματγρ. ΟΝ π ΕΝ ΑΗ ἂς δΐξομ; Ἐροβηνία, αηαρ, δοηδ, ΟΝ (εῖ 5. ν. εδὴ δὰ ἘΠΚΤΒΕΡΡΣ 
οἴμτα 65. οχ δῦ, 1. ἀποία. Μοχ Ἠ61η ΠΊ6] 115 ᾿π ἀἸσδἢ 481})} ουμεν.““ 
Ο. ἡμετέραν, 564 ΘοΥΥ. ᾿“δικοῦμεν. ΟἿ. 1. 1. ρ. 152. 
“γμῶν μᾶλλον. Οα55. ΘΟ. Μο54π, ᾿Ηδικοῦμεν Τονγῖας56. οὐρίαμι Ρἷα- 

μᾶλλ. ὑμ. οθᾶϊ ὁ} [. 1, ρΡ. 186. 5{. 
““μαρτεῖν Οδε5. Ατιρ. ῬΑ]. Τῇ, Ἐς δέ. ναι, Η. οἰ. δέ, Οτ. 

ψαι, Η. Βερ. (6.) Ὁ. 1. Ε᾿ νίπα, εἴτε ἀαι. 
Ατι Οἢγ. Πδπ. ἵπᾶὺρ. ϑίθρῃ. 8. Ὡς ἡμεῖς. Ε,. ὡς ὑμεῖς. 
Ηδδοκ. Βελς, Ψα]σο ἁμαρτάνειν. Οὐϑ᾽ ἡμεὶς. Ῥο ἡμ. Ὁ, Ε. ὑμ. 

Ὁ. Τὴν πόλιν. Ὠ. Ἐς. Υἱηα, Αγ, ϑ8ιδιι Νίοβαιι. πολίται. 

-- που 
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λῖται δὲ ὄντες, ὥςπερ ὑμεῖς, καὶ πλείω παραβαλλόμενοι, 
τὸ ἑαυτῶν τεῖχος ἀνοίξαντες, χαὶ ἐς τὴν αὑτῶν πόλιν 

φιλίως, οὐ πολεμίως κομίσαντες, ἐβούλοντο τούς τε 

ὑμῶν χείρους μηκέτι μῶλλὸν γενέσθαι, τούς τε ἀμείνους 
ὅ τὼ ἄξια ἔχειν, σωφρονισταὶ ὄντες τῆς γνώμης, καὶ τῶν 
σωμάτων τὴν πόλιν οὐκ ἀλλοτριοῦντες, ἀλλ᾽ ἐς τὴν ξυγ- 
γένειαν οἰκειοῦντες, ἐχϑροὺς οὐδενὶ καϑιστάντες, ἅπασι 
δ᾽ ὁμοίως ἐνσπόνδους.““΄ 

΄ 

(δδ΄. ᾿ντικατηγορία τῶν Πλαταιεῦσι νεωστὶ δεδραμένων.) 

ἕς. , Τεχμήριον δὲ ὡς οὐ πολεμίως ἐπράσσομεν᾽ 
οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν οὐδένα, προείπομέν τε τὸν βουλό- - Ἢ 5 

μενον κατὰ τὰ πάντων Βοιωτῶν πάτρια πολιτεύειν ἰέναι χεφ. β΄. 
πρὸς ἡμᾶς. 2. καὶ ὑμεῖς ἄσμενοι χωρήσαντες, καὶ ξύμ- ὃ. δ΄. 

βασιν ποιησάμενοι, τὸ μὲν ΤΉΝ ἡσυχάζετε" ὕστερον μιὰ β΄. 

δὲ κατανοήσαντες ἡμᾶς ὀλίγους ὄντας, εἰ ἄρα καὶ ἐδο- κεφ. γ΄. 

κοῦμέν τι ἀνεπιεικέστερον πρᾶξαι οὐ μετὰ τοῦ πλήϑους 

10 

15 

1. Πλείω περισσοτέρως. (λ. 40γ.}) --- Παραβαλλόμενοι διψο- 
κινδυνοῦντες. (λ. 40γ.}) --- 4, Ταάλλον γεν. 1 ἀδίκους μᾶλλον γενέ- 
σϑαι. (λ. 40γ.}).--- Ἐκ Μᾶλλον γεν.} χείρους δηλονότι. ( Κασσ.) -- 
Ὡς “Ζωφρονισταὶ ὄντες τῆς γνώμης πΗΐ ὠφελοῦντες καὶ τὰς γνώμας 
καὶ τὰ σώματα; τὰς μὲν γνωμὰς ,, ἵνα μὴ κακῶς βουλεύωνται, τὰ 
δὲ σώματα. ἵνα μὴ διαρπαζωσιν ἀλλήλους, μηδ᾽ ἐξελαύνωσι, μηδὲ 
καχῶς ποιῶσι πολῖται πολίταα" ἵνα λάβωμεν τὸ ὀωφρονεῖν ἀντὶ 
τῆς ὠφελείας. -- 6. Τὴν ξυγγένειαν) τὴν τῶν Βοιωτῶν. --- 7. Οὐ- 
δεν) τῶν Ἑλλήνων. (λ. 4ὑγ. ) 

ἕξ, 9. Τεκμήριον) τὸ ῥηθησόμενον. (1. 4ὐγ.) --- 14, Κατα- 
φοήσαντες] καταμαϑόντες. (λ. 4ὑγ.) -τ-- 15. ᾿ἀνεπιεικέστερον ) ἀπαν- 
ἁρωπότερον. (λ. 40γ.) 

,Ὥςπερ. ὑμεῖς. Ἐι66. (6.) ὥςπερ 
ημ. 

᾿ἀνοίξαντες. ἘΠ, Β45. ἀνοίξαν- 
ξὰς εἴ τχοχ κομίσαντας 

Αὐτῶν. Οι55. ΕΑ]. ῬΑ]. Βερ. 
Οτν. τι, ΑΥὐ, ΟἾγ. )8π, ΑἸ]ά. ΕἸοΥ, 
Β85, αὐτῶν. Μοᾶο πὸ δηΐρα 
ἑαυτῶν Ἰορογοίαγ, ἰάἀδηιαιιθ Η16 
Η. βυρρεαϊίαγεέ. 

Τούς τε -- τοὺς τε. Μοξαα, 
τοὺς μὲν --- τοὺς δέ. 

ΟλΡ. ΕΥΡΝῚ. Τὰ πάντων Ο( ἀ58. 
Ο. Ἐ. Ῥαᾳ]. 1ε, Ψαῖ, Η, μορ, (6.) 

Ὦ,. τὰ. Αὐ. Οἢγ. θη. Βεκκ, [πὰ 
ΟΥ. Β. Ε΄. Βατ. ΑἸά, ΕἸον. τῶν 
σαντῶν. ὑπο αι πάντων 51} τά 
οἱ τῶν, Ψψα]ρο (εὐ Ηδδοκ.) τὰ 
τῶν πάντ. 86 11, ῷ. εἰ ΠΙ, 65. 
τῶν ααἀαϊταηι δὲ, ΠΘ4ῖΘ. ΚΘΥῸ 
ΠΘΟΘΒΘΑΥ 111. 

Πολιτεύειν. «,᾽ἀντὶ τοῦ πολι- 
τεύεσϑαι" Θουκυδ. τρίτῳ.“ ΒΕΚΚ, 
Αμοοῦα, Ρ. 111. ΟἿ. 1π4. νϑι}. 

΄: Ὑμεῖς. Ε,. ὑμᾶς, 56ἃ οοΟΥΥ. 
8]. πι8}}. ὑμεῖς. Τπ Ο. ξύμβασι. 

Τὶ ἀνεπιεικέστερον. ῬχῸν τέ 
Βοος. τοί. 

Χο 



ἘΝ ̓ β.; 
πε. δ΄: 
ὃ. ξ΄. καίπαραν ὅμως τἐπρσμννλ μόν, πῶς οὐ δεινὰ εἰ ἴργασϑε; 
περ. ἕ. 
δῆξ: 

8332 ΘΟΥΚΕΚΥΖΊΙΖΟΥ ΞΥΓΙΡΡΑΦῊΣ Γ. 

ὑμῶν ὃ ἐρελθύντες, τὰ μὲν ὅποια οὐκ ἀνταπέδοτε ἡμῖν, 900. 
μήτε νεωτερίσαι ἔρνῳ, λόγοις τε ἵ πείσειν “ ὥςτε ἐξελ'- 
δεῖν" ἐπιϑέμενον δὲ παρὰ τὴν ξύμβασιν, οὗς μὲν ἐν 
χερσὶν ἀπεκτείνατε, οὐχ ὁμοίωὼς ἀλγοῦμεν" (κατὰ νόμον 
γὰρ δή τινα ἔπασχον") ἰοὺς δὲ χεῖρας προϊσχομένους, καὶ 
᾿ξωγρήσαντες; ὑποσχόμενοί τε ἡμῖν ὕστερον μὴ κτενεῖν, 

8. καὶ 
ταῦτα τρεῖς ἀδικίας ἐν ὀλίγῳ πράξαντες, τήν τε λυϑεῖ. 
σαν ὁμολογίαν, καὶ τῶν ἀνδρῶν τὸν ὕστερον ϑάνατον, 
καὶ τὴν περὶ αὐτῶν ἡμῖν μὴ “τείνειν ψευσϑεῖσαν ὑπό- 
ὄχεσιν, ἣν 
φατὲ ἡμᾶς 
ναι δίκην. 

πάντων δὲ 
4. οὔκ, 

τὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς ὑμῖν μὴ ἀδικῶμεν, ὅμως 
παρανομῆσαι, καὶ αὐτοὶ ἀξιοῦτε μὴ ἀντιδοῦϊ- 

ἤν γὲ οὗτοι τὰ ὀρθὰ γιγνώσκωσι᾽' 
αὐτῶν ἕνεκα χολασϑήσεσθε. “ 

5. Χεῖρας προϊσχομένους] ἤγουν ἱκέτας γενομένους. (1. 40γ.} 
-- 18. Οὗτοϊ] οἱ “ἀκεδαϊμόντοι. 

ἱγμῶν. (55. (Πϊσ οἴτηι θιπθη- 
ἄκι. τη, τϑο. 1πξ, νϑῦβ. ὑμῶν.) 
ΟἿ ΕΒ ΒΘ; σὺ ὍΣ ἘΣ 
Σουιαξβὸ ρ] στοὰ ἡμῶν, αιδὰ γὸ- 
σορῖ Ηδδοκ. δὲ αἰϊαχιιαη τι 
φουηπ θη ἀαΓ ΡΥαθοθάθης ὀλίγους 
ὄντας. ΜΙά. δάμοι. 
Ἔςελϑόντες Ηδαςκ, ῬΥοὸ ἸΙΡτο- 

γὰμι (δὲ ΒΕΚΚ:) δουίρίθτγτα εἰςελϑ'. 
Ψια.1. 1. Ρ.. 9212. οἵπὶ ΕΔΥΥ. αἸ5οΥ, 
βουρί. 
“Ὅμοια. Ὅμοϊα ᾿ς ἐαῖτε. ῥτδο- 

ἴεν Νιπᾶ. εὐ ἤδδοκ. ΟΥὨ 1, 1. ὑ. 
915. δὰ: 

Νεεωτερίσαι (455. Ὁ. Ἐ'. Ῥα]. ΤῈ, 
γει. Ἢ: Ἤδο: (6.} Οὲ..Β. Ἐπ: 
ντη αν, Πᾶν. Α1α. ΕἸοσ. Βᾶς. Ηδδεῖς. 
ΒΕΚΚ. ναϊρο νεωτερίσειν, ΟὐἾτι8 
ἴρξα Ζουπια πο ΑἸιοα 6ϑ!: Νε- 
αιο ομβίασθ ὑγοχίπη πείσειν 
ἄἀοςεε 1. 1. Ρ. 975. Οιυϊᾶ, αιοᾶ 
ῬΥ͵Ὸ 6ο ἴρξο πεῖσεε γ8}15, συν 
δυλεσὶ ἸΩΣΠΉΤΟΥΣ ποίΐο πο δρίδ 
511. 

᾿Βξελϑεῖν. Ψιηᾶ, εὐςελϑ. 
Γὰρ δή. Γάρ οἱι. Ὁ. 1. 
ΜΠ) κτενεῖψι Βδ5. τείνειν οὔτ 

μή ἴμϊ. νϑῦβ, εοχρίο Βαῖνετε 

(1. 40γ.) 

ΡΟΥ ΑΙ ροῖαν, 5 14 δὰ 1ηξουῖιβ 
μὴ πτείνειν (οἱ Ὦ. ἀτήνειν,) 
Ρογιίμεγθ οΧ Ο, ἄοοσες Οἱ. 
Ῥεασοθδη5 ὕότερον Ε,. δ. ν. πιῖ- 
Ὡἷο ΒΟΥ ρΡ. ΠΈΡΙΣΣ 

“ὑπόσχεσιν. Οἀ55. Απρ'. Τε, Ψαΐ, 
Θ. ὑπόϑεσιν, φαοα ῬΘ551216 γ6- 
οερὶς ΒΕκΚ., ἀιππὶ γδδρι οἰ αἰ 
δα ὑποσχύμενδι εἰ 6, 41ι|8611, 5. 
πδγγαΐα βιιπέ, θαι ΤΏ] ΠΥ 8 6 86- 

Οιι5Υ] βοσϑοηξ Ρ]αΐα ὅθ 565, βὶ ορὴ- 
σιΐοτιθηι 1 αιιϑτη (ατιϊ α Θη πὶ Δ] Πα 
6556} Ηἷο ὑπύϑεσις) ῬΗΘθαποτγαπὲ 
ΒΕΓ ἢ εβθαὶ ὃ Βοσίο ἰαϊτασ ἴπ 
6.455. οἰΑτιρ. ὑπόσγεσιν Υθο: τ. 8}, 
διιρούϑοῦ, 

᾿Αδικῶμεν. Ῥοβὲ Ποα νϑυβιιηι 
δαϊδ ΘΟ], παΐδ Ραποῖο Ἰηΐους 
ΡυμσΘΡϑιαΓ. 

᾿Δξιοῦτε. Ῥα]. ἀξιούταϊ, 568 ἐπ 
ΤΥ. ΘΟΥ, 

4, Οὔκ, ἤν γε] ,» 51 δταπιπια: 
ἀἰοουπηι ΡῬΥϑθοθριᾶ 
Ῥοΐλι5. βου θη τι δὲ οὔκ οἵὐπα 
ὅ 455. [ΟἸίηι οὐκ εἰμ δος] Νά. 
Βιια. Οὐ πιθητατ. ». 958. Νεὰ 
πιὰ 6 αἰσι τ οἱ 0 ΠΙΆ ΤΟΥ ΡΟΝ ΘΥΘΈΠΤ' 
Ῥοδὲ οὔκ. ϑιθρηδαμτθ βιρρ]εῖς 

10 

ΞΘΟΌΠΊΤ ὕτ ᾿ 

κααών ὦ 



ΕΤΟΣ ΕΒ. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. ξξ 828 

(εε΄. Τοῦ προτρεπτικοῦ μέραυς τοῦ Πλοταιῶν λύγων ἀνασκευή.) 

ξζ΄, , Καὶ ταῦτα, ὦ Δακεδαιμόνιοι, τούτου ἕνεκα 
ἐπεξήλϑομεν, καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἡμῶν, ἵνα ὑμεῖς μὲν 
εἰδῆτε δικαίως αὐτῶν καταγνωσόμενοι, ἡμεῖς δὲ ἔτι ὁσιώ-- 
τερον τετιμωρημένοι. 2. καὶ μὴ παλαιὰς ἀρετὰς, εἴ τις 
ἄρα καὶ ἐγένετο, ἀκούοντες ἐπικλασϑῆτε, ἃς χρὴ τοῖς 
μὲν ἀδικουμένοις ἐπικούρους εἶναι, τοῖς δὲ αἰσχρόν τι 
ὁρῶσι διπλασίας ζημίας, ὅτι οὐκ ἐκ προφηκόντων ἅμαρ- 

τάνουσι" μηδὲ ὀλοφνρμῷ καὶ οἴκτῳ ὠφελείσϑωσαν, πα- 
τέρων τε τάφους τῶν ὑμετέρων ἐπιβοώμενοι, καὶ τὴνκεφ.νϑ΄. 
ὀφετέραν ἐρημίαν. 8. καὶ γὼρ ἡμεῖς ἀνταποφαίνομεν ϑ' 
πολλῷ δευνότερα παϑοῦσων τὴν ὑπὸ τούτων ἡλικίαν ἡμῶν 

ξξ. 2. Ἵνα ὑμεῖς μὲν --} κεφάλαιον τὸ δίκαιον " ᾧ ἐπήγαγε τὴν 
ἐχβολὴν τῆς αἰδοῦς, ἧς ῃ ἀρχὴ »παὶ μὴ παλαιὰς ἀρετάς. --Ἕ 4. 

Τετιμωρημένοι] κολάσαντες αὐτούς. (λ. .40γ. ἈΞ δὲ ᾿Βπικλασϑῆτε! 
χαυνωϑῆτε. (1. 4υγ.) -- 49] τὰς ἀρετάς. (λ. Ζύγ. ) --- 7. Οὐκ ἐκ 
προςηκπόντων ἁμαρτάνουσι) ὅτι, ἀντ᾽ ἀγαϑῶν κακοὶ γεγένηνται; οὐ 
προφήκουτος αὐτοῖς τοῦ ἁμαρτάνειν διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀνδραγαϑίαν. 
---Ὀ,8, ἘΞ Μηδὲ ὀλοφυρμῷ ---Ἰ ἐλέου ἐκβολή. (.40γ.} 

ΡΙθηρ αἰβεϊχιλδ; μὴ ἐπικλα- 
σϑῆτε εὐταν οὐαὶ μηδὲ ὠφελεί- 
οϑώσαν ργοκίτπθ ΘΟ οΥθη , ΠῸΣ 
οαπὶ ἀπ οοθαα. 

ἘΠ τις -- ἐγένετο (458. Αἰἱρ. 

ΔΗ μίπις ϑθγοὸ ἐπ ρατι ἐαέθηι σοτιδ6-- 
ψαθηιίσι. Θατο διξῆσαγθ Αγ ἐδα, 
ἀξ ἵπ ινρ. 1|. Αθ0, 583, τ 1 
Οεηπαηι5 ΟΡεθτναὶ τιν Ἰρίδοια 
δὲ ϑορποοΐθαι ἰοὺ ἀἴτοτθ οὐ 
δῆτα.“ ὉΌΚ. ϑϑοιθ δὰ Ο 11], 
οἱ σϑοθη. Πῖον. Ηα!]. Ρ. 1165. 
οὔ», ἐὰν τά γε δίκαια χαὶ προς- 
ἤκοντα ταῖς ὑμετέροις ἤϑεαι βού- 

λησϑε πράττειν καὶ χωρὶς ὀργῆς 
πρίνησϑε τὸ συμφέρον. 

«αὐτῶν ἕνεπα. ἘΔ. Βε5. τῶν ἕνε- 
κα. (ϑθοιι5 οοά, 585.) 

Ο.4». ΕΧΝΊΉΙ. ᾿γμῶν καὶ ἡμῶν. 
. ἥμ. καὶ ὑμι. Μοβηιι. οὐ. καὶ 
ἡμ. 'Λιια, 1, ὑμᾶς ργὸ ὑμεῖς. 

“Ἰικαίως. Οοα, Βαθ, Οὐ. καὶ 
δι. 

Αὐτῶν. 1. Δ΄Υ. ΟἸνν, δι. πναγρ. 
ϑίθρῖ, τούτων. 

Καταγνωσόμενοι. ΒΑ], κατα- 
γνωσάμ. 

9. Καὶ μή. Δηΐθ ἴνᾶθο νϑύθᾶ 
νυϊσο (οἱ ἀρὰ ΤΟΚΚ.) νγρα]α 
ΟΟ]]οσαὶγ, σϑὰ ἢο5 οὐ Ηϑεοκ, 

Ε]. (. Ἐ᾿ ῬΑ]. [τ Και, Βοσ. (6.0) 
στ ΒΡ ἘΝ Αὐ πε Ἴδη. Βδ.. 
ΑἸΙα. Ηδκδοϊς. ΒΘΚΙ, οὐ ἐγένετο 
οἰἴαηι μα, Ψαΐσο εἴ τινες --- 
ἐγένοντο, «τοὰ σογγεοίου ἴπ 
(0455. 1λα]1, 56 ἃ μοκίχγαιη ἸΟῺ- 
89 ΘΧΟΙΙ 518. 

᾿ἀκούοντες ἐπικλασϑῆτε. Ἐ,. 
ἀχούοντας ἐπικλασϑῆναι. 

Αἰοχρόν τι. ΤῈ οτ. Ντηα, 

Οὐκ ἔπ προςηκύντων. Αγ. ΟἸνν. 
1)». ἐξ μὰ προφςημκύντων. Αἱ 
νυ, ἢν ϑ03. ὦ. διΐο προρηκ. 
φάῃ δὰ «πιο χ0}1 Πιδ 515. Οραιϑ 
τα 1 ἐκ δυςελπίστων εἰ 5] 
τ Δ Π0118, 

ΤΙατέρων τε... Τέ ον, ΟἿ, 
ἃ ᾿Ανταποφαίνομεν. τ, ἀπο- 

φαίν. 



ΘΟΥΚΥΖ]1ΖΟΥ͂ 826 ἘΨΙΓΓΡΑΨΦΈΕΓΣΟΥ. 

διεφϑαρμένην, ὧν πατέρες οἵ μὲν, ποὸς ὑμᾶς τὴν Βοιω- 
«τίαν ἄγοντες, ἀπέϑανον ἐν Κορωνείᾳ, οἵ δὲ, πρεσβῦται 

κεφ. ᾿λελειμμένοι, καὶ οἰκίαι ἔρημοι πολλῷ δικαιοτέραν ὑμῶν 
φιγ΄. ἱχετείαν ποιοῦνται τούςδε τιμωρήσασθαι. 4. οἴκτου τὸ ᾿ 

ἀξιώτεροι τυγχάνειν οἵ ἀπρεπές τι πάσχοντες τῶν ἀν-- ὅ 
ϑρωώπων" οἱ δὲ δικαίωβ, ὥςπερ οἵδε, τὰ ἐναντία, ἐπί- 

χαρτοι εἶναι. - 5. καὶ τὴν νῦν ἐρημίαν ὃ δι᾿ ἑαυτοὺς ἔχουσι. 

τοὺς γὰρ ἀμείνους ξυμμάχους ἑκόντες ἀπεώσαντο, παρη- 
νόμη "σάν τε, οὐ προπαϑόντες ὑφ᾽ ἐμοῦ, μίσει δὲ πλέον 
ἢ) δίκῃ κρίναντες, καὶ οὐκ ἵ ἀνταποδόντες “ νῦν τὴν 10 

ἴσην τιμωρίαν: ἔννομα γὰρ πείσονται, καὶ οὐχὶ ἐκ μά- 910. 
χῆς χεῖρας προϊσχόμενοι, ὥςπερ φασὶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ ξἕξυμ- 
βάσεως ἐς δίκην σφᾶς αὐτοὺς παραδόντες. “ 

ἰδ. 
Βιβλ. ά 

- 
6. Οἱ δὲ δικαίως τὶ ἐπανάληψις τοῦ ἀντεγκλήματος. --- Ἐπί- 

χαρτοι εἶναι] ὧν τῷ ὀλέϑρῳ ὀφείλει πάντας ἀνϑρώπους ἐπιχαρῆ- 

ναι, (1. 4ὖὐγ.) -- ἐξ 7. Τὴν νῦν ἐρημίαν] τοῦτο πρὸς τὸν λόγον 
ἐδ. τῶν Πλαταιέων ὃν εἶπον, ,, καὶ περιεώσμεϑα ἐκ πάντων ἔρημοι καὶ 

περ νζ΄, ἀτιμώρητοι. “ (Βασ.) --- 13. Ξυμβάσεως φιλίας. (2. 40γ.) 
δος 

Παρηνόμησαν. ΟΥ̓. παρενόμη- 
σαν. Ψαυ!ραΐαμπι σΟΥΓρ αι. Ριὶ- 
ταῦ ΒΟΚΚ. 1 τηΐῃ, δαϊξ, ρυδοίαϊ. 

Πατέρες. Ἐ,. οὗ πατέρες. 
Ἄγονςες. (4858. Ατι. 65. (6) 

ἔχοντες. ΟΥ. ἀγόντες. 
Κορωνείᾳ. Ῥα], Κορωνίᾳ. Οἵ, ρ. 1Ν., ἀεϊοπάπηϊ Βεέιη. ΟΥ. 

1, 69, 5. γτλαχ. 1ν Ρ. 845. εἰ ΜΜαῖ. ΟΥ. 8. 
Προεσβῦται. Ἀσορηΐϊαι οὐ 170. Απίθ πος νϑύθι διιῖθηι 

ΒΘΚΙς, οογγθχίπιβ. Ὑισὸ (εἢ νιυΐσο οοοη οοΟἸ]οραίαν, ΡΥῸ ατῖο 
Ηδ801.) πρεσβύται, Οἰιν. πρεσβύ- Βειῖς. Ῥιποξιηι, πο5 σομηπιᾶ δι- 
τεροι. Δ Ἰ51 Πτι18. 

μων. Οαγι. πιᾶνβ. ϑίθρῃ. Μίσει δέ. Ο. μίσει τε, ὃ 8. τ. 
ὑμῖν. Αἰν]α, [εξ Ἰδοοῦ. Ῥαμον, ος 
15. Ὁ. ἡμῶν. 

ἱκετείαν. »ἡντὶ τοῦ ἑκεσίων" 
Θουκυδίδης τρίτῳ." ΒΘΚΚ, 
Δπδσοαα, Ῥ- 100. Οἵ. Τ' 1. Ῥ. 489, 

4 Οἴχτου τε. ΜοΞαι. Αὐ. Οὔ γ, 

Τάρηιν βἰαιΐη σελέω. 
“πῃ κρίναντες . Ὠ.1, διακρίν. 
τἰεν σὴδνδξε: 1πιο ἀνταπο- 

δίδοντες νοὶ ἀνταποδώσοντες. 
ὙΙά, ἀν οῖ. Ν 4118 : σείποσος “μαπὶ 
Ρτο γποχγίξο 1171 ῬΘΕΙ͂ΡΩΣ εἰαβιαι; 

οἴκτου δέ. αιιοὰ ρῥ]αοοῦες Ἀοῖδι, 
οἱ ΘΟ οὐε]6)». ΟἿ, Ἰάταθε [. Ε. 0.291, 
108}. ὑτὸ τὲ ἀξ! ὠτ. Βαρθδὶ δεαξεώτ. 

Οἵδε. Ε. οὗτοι, οχ ἱηίθσυρυ. 
᾿Ἐπίχαρτοι. Αἴξεγι Ρο]]χ. γιά. 

αἄμοι. 
ο: συ Ζὴ 

ἑαυτοῦ. 
᾿ἡπεώσαντο. Οοἃ. Βαε. ἀπηφ- 

νήσαντο. 

ξαυτοὺς. Μοβαιι. δὲ 

τ ἀθ ἰάθη ἀνταποδώσοντες δ} 
ΘῸ ἰμπνθη τι! 6556 σοῖο πο) οοΪ- 
Ἰῖρος, Ῥοϑβὲ πος Ραυιοῖρίιτη διι- 

ἴθ ΒΘΚΚ, φογηπιᾶ Ροσαΐε, [} 
νοσθα ἔννομα γὰρ πείσονται ἰ 
Ρϑγεέμιμδε ἴων γϑάορῖς, Αε να, ποῖ, 

Οὐχί. 1. πι. Ἀγ. Ον, θη. οὐκ. 
Ὥςπερ. Ῥᾶπη. ὡς. 
Σφᾶς αὐτούς. ΟΥ, σφ, αὖτ., 

ἂδ αἴιο νἱτο οἵ. δἀποῖ. δα 1, 5. 
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(Δ4εήσεις καὶ ἐπίλογοι.) 

6. ,,᾿ΑΔμύνατε οὖν, ὦ “ακεδαιμόνιον, καὶ τῷ τῶν 
“Ἑλλήνων νόμῳ ὑπὸ τῶνδε παραβαϑέντι, καὶ ἡμῖν ἄνομα 
παϑοῦασιν ἀνταπόδοτε χάριν δικαίαν ὧν πρόϑυμοι γεγε- 
ψήμεϑα, καὶ μὴ τοῖς τῶνδε λόγοις περιωσϑῶμεν ἐν ὑμῖν, 

5 ποιήσατε δὲ τοῖς Ἕλλησι παράδειγμα οὐ λόγων τοὺς ἀγῶ- 
νας προϑήσοντες, ἀλλ᾽ ἔργων' ὧν ἀγαθῶν μὲν ὄντων, 
βραχεῖα ἡ ἀπαγγελία ἀρκεῖ, ἁμαρτανομένων δὲ, λόγοι 
ἔπεσι κοσμηϑέντες προκαλύμματα γίγνονται. 7. ἀλλ᾽ ἣν 
οἵ ἡγεμόνες ὥςπερ νῦν ὑμεῖς κεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς 

10 ξύμπαντας διαγνώμας ποιήσησθε, ἧσσόν τις ἐπ᾽ ἀδίκοις 
ἔργοις λόγους καλοὺς ξητήσει.““ 

-1. ΣῈ ᾿Δμύνατε οὖν] ἐπίλογοι. (40γ.), -- Τῷ τῶν ᾿Ἑλλήνων 
ψύμῳ] τῷ κελεύοντι παρὰ τὰς σπονδὰς μηδένα ἀναιρεῖν. --- 2. Πα- 
ραβαϑέντι] ἀϑετηϑέντι. (1. 4ὖγ ἸΣ - 4. Περιωσθώμεν) ἀπωσϑῶ- 
μεν περευβρισμένοι. 02: 4γ.) τος Τοὺς ἀγώνας) περιττεύει τὸ 
τούς ἄρϑρον χκατὸὼ ᾿ἀττικὴν ἡάσίλε, οἷον, ου προϑήσετε λόγων 
ἀγῶνας. τοῖς Πλαταιεῦσι δηλονότι, ἀλλ᾽ ἔργων. (Κασσ.) - 6. 
ἜΣ Προϑήσοντες} προϑέμενοι. (Ἐππ᾽} Ὁ 7: ᾿“Δμαρτανομένων δὲ} 
ἐσφαλμένων δὲ τῶν" ἔργων. (λ. 4“ὖγ:) --- 9. ἢ Κεφαλαιώσα ντες πρὸς 
τοὺς ξύμπ. ἘῸΝ ἀντὶ τοῦ κεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς συμμάχους, 
οροϑέντες καὶ ὁρίσαντες κρίσεις καὶ δηλώσεις ποιήσεσϑε, (.40γ.) 

σοὰ.Β Ε, Ἰώνδε. . τούτων. 
Ὧν. Μαετρ. ρας ἢ γ1 ἅ;) εχ 

1 ΘΥΡΥ͂. 

Καὶ μή. Ψυῖρο ἀπία [ι86ο ψβϑτ- 
μὰ οοϊοπ δβϑῖ, δῃΐθ ποιήσ. Ῥιιη-- 
οἴτι.. 486 βίρηα Ησδοξ. ᾿ηνοϑυ- 
τ, ὯοΒ. οὰπα ΒΘΚΙ,, 1 νίγρι]ας 
Πλ. ΓΑ ν 1118. 

Τοὺς ἀγῶνας (885. (οτἶτι5 σοπ- 
ον 8.Πο!..) Αἰτιοσ. ΟἹ, Ῥα]. 11. 
γαϊ: Βορ.. Ὦ. (Ε, τὸ. Ατ΄. ΟἸιγ, 
1) 8. Ἤδοῖς, ΒΚ, ψα]ρο τρύ- 
τοιρ ἀγῶνας, οι] τούτ. τ 855, 

τ ητοΥ ἀγών. οἱ προϑήσ. δάξουῖ- 
Ῥύππν ογαῖ, δρᾶ ἃ Ψα][}αὰ ἤθη οχ- 
ῬΥΘΒ5 τι ΘΓ, 2. Επι σαι σροϑήσ. 
μαηο βϑπουα  θι 6556 βϑη θη 8 
εἰ δὰ οἴχμμθβ ΟΥ̓ Θ005 1 ΡΟΒΊθΤΙΠηΝ 
ΡοΥ μΘχΘ ἀοπηοιβίγαν, ΠΛΑΛΑΟΚ. 

ὯΩν οπι. ῬΑ]. 1. ῖ. εἱς, υ. 
οδα, πιαη. μα]γεὶ Η. 

Ὄντων. Ὥδη. ἔν τε, 
᾿ἡπαγγελία. Ἐς, ΑΥ, ΟἸγ, Ὅδιι. 

Βαγ. ΑἹὰ. ΕἸου, Βδς. ἐπαγγ., Ε. 
Οἴιπὶ αἱ 5. Ε 8]. ΠΊ8}. 

Προκαλύμματα. Ἐ,. προκάλυμ- 
μα. 

7. Οἱ ἡγεμόνες. ΟἹ οπν. Ὦ. Τὶ. 
ΑΥ. Οἷνχ. 1584}... φιιοαά τπ18}8 Ργο- 
θὰ ἁ]αφαρ μῖο 50] Ποίαν Βϑηβα, 

“ιαγνώμας. Ἐ. Μά, δεαγνώ- 
μονας. δι, διὰ γνώμης. 

Πυιήσησϑε, πὶ ΠΥ} νους ΔΊ], 

«{πα5ὶ Ἰορδυρίασ ποιήσωνται. 
ἩΠΏ 5, ΠΑ νἱα, 1. 1. ». 161.6ὲ 
ἄς Ατῖ. οὐ. ἂρ. Τ πιο, Ρ». 78. 
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(Ε Πλαταιῶν ξημία ἡ ὠμοτάτη.) 

ξη. Τοιαῦτα δὲ οἵ Θηβαῖον εἶπον. οἱ δὲ “ακεδαι- 
μόνιοι δικασταὶ, νομίζοντες τὸ ἐπερώτημα ἀφίσυν ὀρθῶς 
μέ 2 " ς 8. δι ΄ ᾿ 
ἕξειν, εἴ τι ἔν τῷ πολέμῳ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀγαϑὸν πεπόνϑασι, 
διότι πόν τε ἄλλον χρότοι ἠξίουν δῆϑεν αὐτοὺς κατὰ 
τὰς παλαιὰς Παυσανίου μενα τὸν Μηῆδον σπονδὰς ἡσυ- 5 

χαὶ ὅτε ὕστερον, ἃ πρὸ τοῦ περιτειχίξζεσθαι προ-“Ρν 

είχοντο αὐτοῖς, κοινοὺς εἶναν κατ᾽ ὀχεῖνα, ὡς οὐκ ἐδέ- κεφ. 
οβ΄ δ. 

ξη. ἘΞ ἡ, Τὸν τὲ ἄλλαν χρόνον] πρὸ τοῦ πολέμου τούτου. 
(.10γ.}) -- 5. Μιετὰ τὸν Μῆδον} μετὰ τὸν πόλεμον τοῦ ῆήδου. 
ὑλοὐφ) Ξ 96 “ΤΙροΐσχοντο ] προεβάλλοντο. (λ. 4“0γ.}) -- 7. Κοι- 
νοις εἶναι] τουτέστιν ᾿᾿ϑηναίων καὶ «“ακεδαιμογίων, κατὰ τὸν .9- 

χιδάμον πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ δευτέρᾳ λόγων. --- Κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ τοῦ 
ΤΠανσανίου δηλονότι. 

Ολῃ, ΧΙ. Τοραῦτα βὲ 
(αξ5. Αμρ. ΩἹ]. Ἐς ῬΔ]. 11. γαξ. 
Βρρ, (6.) οοὐ, ὴας. στ΄. Ε΄. Μος- 
αιι, ΔΙε, ΕἸογ. θα. Βα5. Ηβδδοκ. 
Βρκκι ψα]ρο τοιαῦτα μέν. Υ]ὰ. 
βογίρε, αἴξου. δα 1, 48. Τι. 

()γηβαῖοι. Ναῖ. ᾿᾿ϑηναῖοι, 4188 
νοσ θυ] Ραδδῃ σοπξαπαϊὶ ΥἹ, 

95. 116 ΠΠ|ρ6π}18. Μοχ δέ απὸ 
“ακεδ. ἀ6, ρα. Βα5. 

Σφίσιν ὀρϑῶς. Ο. ἀφίσι κα- 
λὼῶς. 

᾿ἀγαϑόν. ψΈ]ρὸ ἀγαθόν τὶ, Ἀε} 
τί οἷν, (455. Ατρ. ΟἹ, Ῥα]. 
ναι. Ἡ. Δερ. (6.) ατ΄Β. ἢ. ΕἾ 
ἘΠ ΑΥ. Ομν. Ὥδη. 414, ἘΊου, Βαβ, 
ϑῖρρ], 1, δδοκ, Β6κκ. Ια, 
ΒΟΥΡΊ, ἄἴδον, δα ς, δ. ὃ 4. (Εὖ- 

1 Ν᾽ 411 ἔϊο ποῊ, τπὰῦ 1ΠΠ 100 γετέμι- 
“πώ -- χε αμαυιν 564 δι πρ|1-- 

ΟἾκοΥ γερμι ψε(1 50Υ1ρ51}.) 

Ἡξεπόνϑασι. ,,Ἰα ΟΥ. Ῥοϑὺ σδ-- 
πύνϑασι ἂς ἀοἰμβα Ροϑὶ σεπογ"- 
ἁδέναι δυῶν αἰδιποὐουθ5. πλαχὶ- 
γδϑο, ἴῃ (858. τρᾶγδο, ποΐδθ 
βοΠθοῖ παρεμβολὴς, ἴὰ {π| οἱ 
5γυσίαιγα οἵ δϑοπϊροϊία ᾿πέτ]οα- 

τὐδοῖπια ἀἴσπο οβοιιγίδείηια οί, 
Νρο αἰ ξσν ἱπνϑῦ δα υ{Υ81}1-- 
46 ὀχροάϊδηδιν. σομν ΘΥ ΣΙ ΟΝ 5 

τηἰογριθίι , 6. 4ι1))115 5815 8Ρ- 

Βδιδὶ δὺβ8 μὶς Ἠδββίββο," ὨΌΚ. 
ν1α. δαποῦ. 

Μετά. ΑΥ. 
μετά. 

Τὸν Λιῆδον. Ωοα, Β45. τὸν 
Μ͵ηδισμόν. Ἑ,, Ψιρα, ὙΛΑΤΕ, Φ. 
ΘΈρΡΒ, τῶν Μήδων. ΜΜαγρ. 1. 
ΘΊρρ, τὰ τῶν ϊήδων, οχ ἴη- 
ἴουρυ, Ῥοσὲ ΡΝ, ( Χοργχθηι) 
ααΐπ τοῖα αἱ σα ηΥ ΡΥῸ ροσὲ δι- 
Ῥϑαέξίοτιοιπ Ν αγκῖς ἈΘΏλΟ αι 118- 
11. 

Καὶ ὅτε. Ἐ!. κα τε τότε. 
Ἢ πρό. “Α ἃ τιομλ}}15. ἱπριι- 

δηδΐπηι δϑὲν 8]}1Π{} αἰϊα Ὠὶς 50}}}- 
ΟἰταΥ Ὁ. Αὐ νὶ ἡ, ποῦ, 

ἸΠροείχοντο ΟΔ55. (ἰὰ ἀπο ἀρὶπ- 
ἄδ ἴχοναμι προΐσχοντο,) Απρ΄ ΟἹ, 
Β', Ῥα]. 1, ναι, Βορ, (6.) 45. 
τς πιᾶγρ, Θίθρ]ι. ΒΩΚΕ, ψαϊτὸ 
(οὲ Ἠδαοῖ.) σροΐσχοντο, οὐῖιις 
«παι ατιδῖ τ οϑίσαθαι, ν ΟΟΑ] τ] 1}}}} 
Δα ΘΥΡΥΘΙ ἈΠΟ οΥπ οχίβιϊηιθε, δὲ 

περοϊσχεοϑωι ΙΝ, 87. ομηι ἌδΩ 
515. οαίτοιθ Ἰομίταν . ἃ Ἰ|ρτὶς 
ἰαιθα ορίϊ, ποϊεΐηλι5. γοοράρυ. 

ΟΝ παρεί γοντο, οἴ πρῸ 5 «παρ. 
Αὐταῖς. 6. (2) Μόξαι. αὐ- 

τοὺς. 

Κατ ἐκεῖνα ὡς οὐκ ἐδέξαντο, ἡ- 
οὐ μένοι. νυ Ττὰ ΟἸδε σαι} Β 1 ΘΡ}, 

ὡ, οἵ Α), Ῥοτ. [οὐ γαςθηῖῦ. δ- 

Οἰγ. Ὦδη. καὶ 

---- 
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ἕντο, ἡγούμενοι τῇ ἑαυτῶν δικαίᾳ βουλήσει ἔχόπονδοι 
ἤδη ὑπ᾽ αὐτῶν κακῶς πεπονϑέναι, αὖϑις τὸ αὐτὸ ἕνα 
ἕκαστον παραγαγόντες καὶ ἐρωτῶντες, εἴ τι Ζακεδαιμο- 
νίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἀγαϑὸν ἐν τῷ πολέμῳ δεδρα- 
χότες εἰσὶν, ὁπότε μὴ φαῖεν, ἀπάγοντες ἀπέκτεινον, καὶ 
ξξαίρετον ἐποιήάαντο οὐδένα. 2. διέφϑειραν δὲ Πλα- 
ταιῶν μὲν αὐτῶν οὐκ ἐλάσσους διακοσίων, ᾿άΑϑηναίων 
δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν, οἱ ξυνεπολιορκοῦντο᾽ γυναῖκας δὲ 

ἡνδραπόδισαν. 8. τὴν δὲ πόλυν ἐνιαυτὸν μέν τινὰ Θη- 
βαῖοι Μεγαρέων ἀνδράσι κατὰ στάσυν ἐκπεπτωκόσι, κοὶ 
ὅσοι τὰ σφέτερα φρονοῦντες Πλαταιῶν περιῆσαν, ἔδο- 
ὅαν ἐνοιχεῖν᾽ ὕστερον δὲ, καθελόντες αὐτὴν ἐς ἔδαφος 
πᾶσαν ἐκ τῶν ϑεμελίων, ὠκοδόμησαν πρὸς τῷ Ἡραίῳ 
καταγώγιον διακοσίων ποδῶν, πανταχῆ κύχλῳ οἰκήματα 

2 
-- 1. ἘῈ '"Ἔχσπονδοι ἤδη] γενόμενοι. (Βασ.) --- Τὸ αὐτό) 

ἐρώτημα δηλονότι. (1. 40γ.) --- 6. ᾿Εξαίρετον ἐκβεβλημένον τοῦ 
φόνου. (1. 4ὐγ. λα; ΓΔ Τὰ σφέτερα τὰ τῶν Θηβαίων. (1. 4ὖγ,) 
-- 18. Πρὸς τῷ Ἤραίφ] πλησίον τοὺ ναοῦ τῆς Ἕρας. (3. 40γ.} 

΄χη, ΑΥ. (μιν, θδπ, πιᾶγρ. ΒΊΘΡΙΝ. 
παράγοντες. 564 ο. 52. 46 θὰ - 

τ Ἐκ... ΑἸ ἕδη δαὶ ααια 
πάη ΘΧαΥδ ἴπ ἵππλιο τοάτιηι : 
κατ ἐκεῖνα, ὡς οὐκ ἐδέ ἕξαντο, ἄεπὶ τὸ ἠρώτων δὲ αὐτοὺς ἐπι- 
ἡγούμ."“ ΗΠ). Οαπὶ ϑέθρῃ. 9. καλεσάμενοι. Ῥχοχίμπμπι καί 
εὐ Ῥοτῖ. ἴδοις αθ5... Τὴ 4π|Ὸ ἰα. Βιοῖβὶς. ἀρ] δέασιις οχαῖ. Αἱ νἱὰ. 
ἢθὼ ἀεῖπθ σουγροίου 6 ἀϊεὶϊη- ϑ6 ποῖ. 
οὔοπθ πιά ϊα τὴ Ἰΐ.Ά1} ἔρσοΥυδι, ᾿Απάγοντες. Οοα. Βα45. ἀπαγώ- 
{πὰ ΤθοῖΘ Βθις. νὰ. αἀηοι. γόντες. 
Και ἐκεῖναγ) ὡς οὐκ ἐδέξαντο" φ, Πλαταιῶν ἐπέων [Ὅν δι "ΑΙ ε τῪ σὰ 
ἡγούμ. Βαβ5.“ ὨΠΚ. Ῥχο ἴρβο 
ἐκεῖνα ΒιοΙΞΕ. ἔοπιοτο ἐκείνας τ18- 
Ἴεραι, (6116 ν οἰ τοι βρθοῖῖο- 
ὩΪ5., 41 ΔΠΡ0Ὶ λα, Ῥίδηθ ἴπ- 
γπριοΥ, ἀο]βίο 1110 ἅὥ, χιοα δη- 
18 πρό Ἰερίμιν, Η1Ὸ ΒοΥΙρ δὶ κατ᾽ 
ἐκεῖνα, ἃ οὐκ ἐδέξαντα, ὡς τῇ ὃ 
ὃ, β. ἔ, ἤδη. ἡγούμενοι ὑπ αὐὖ- 
τῶν - νὰ, εἄηοι. 
Ἑαυκῶν. Ἰοτίασδο αὐτῶν 415- 

οἱχεὶ 1411; 5οα βουξοηιία νοχ- 
-“θογῖπαι ἀπθῖο οοῖ, Ψ Ια, δὐποῖ. 

Κακῶς. 1)81. κακῶν. 
“Τὸ αὐτὸ ἕνα. Τιερ. (6.) τὸ 

αὐτὸ καὶ ἕνα. Ἰ)αη. τὸ αὐτὸ ἕν. 
Παραγαγόντες. Οαες. Αἰιρ, (564 

Ἰΐο ἃ σοΥχ.) Βοσ, (6,} 1, μα, 

Ο. Οτ. πὶ. Βθκκ. πἴο δὲ 11Ὰ46 πη), 
πὶ νἱάρίιτ, (5δ]ῖζοπι Β4].) 8. 8. 
γυῖρο (οἱ Ηδδοκ.) Πλαταιέων. 
νὰ, δά ΠΤ, Ὁ. (8} 8.) 
8: Κατὰ στάσιμ. ΝΊοΞαι. 

τάστασιν. 
᾿Ενοικεῖν, Οοα, Β45. οἰκεῖν, 
“π τῶν ϑεμελίων. Τῶν οἴῳ. 

ἵνίοσαι, Οἰν. Οὐαᾳ παρὸ νου]να 
ἈΠ 61} δὲ 415. ἀτιῖ ΟῚ ΠῚ 56 0. ἔτι - 
5.1 αὐτ0 ΑἸ ΘΙ πα ριισθῦ. 05 σι 
Μά 6 8 ἀϑϑθηςθμίος. ΜΙ, 1. 1. ν. 
198. 
Ἡραίῳ. ΟΥν. ἡρώῳ. 

Ηρτοάοι, ΤᾺ, 58. Ῥὰι58}), 
5. ῬΙιι. Αὐἱϑι. 18, 8]. 

Πανταχῆ κύκλα. Δὰ δι θοθάά, 

"ῷᾧ- 

Αἱ ν]ε, 
ΤᾺ 4, 



Ξὐμμα:ἐγένοντο, οὕτως ἐτελεύτησεν. 
χοι οὖν 
ἐγένον- 

8350 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ἘΨΤΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙ. 

ἔχον κάτωϑεν καὶ ἄνωϑεν, καὶ ὁροφαῖς καὶ ϑυρώμασι 
τοῖς τῶν Πλαταιῶν ἐχρήσαντο" χαὶ τοῖς ἄλλοις ἃ ἣν 
ἐν τῷ τείχει ἔπιπλα, χαλκὸς καὶ σίδηρος. κλίνας κατα- 311. 

δὀκευάδαντες, ἀνέθεσαν τῇ Ἥρᾳ, 
Π Ἁ ο Ἷ 

καὶ νεῶν ἑκατόμποδον 

λίϑινον ὠκοδόμησαν αὐτῇ. τὴν δὲ γῆν δημοσιώσαντες, 
2 , 2 κι ᾿ 2) Α 2 , » 

ἀπεμίσθωσαν ἐπὶ δέκα ἔτη, καὶ ἐνέμοντο Θηβαῖοι. 4. 

σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ξύμπαν περὶ Πλαταιῶν οἵ “ᾳκεδαι- 
μύνιον οὕτως ἀποτετραμμένοιν ἐγένοντο Θηβαίων ἕνεκα, 
νομίζοντες ἐς τὸν πόλεμον αὐτοὺς ἄρτι τότε καϑιστόμε- 
γον ὠφελίμους εἶναι. ὅ. καὶ τὰ μὲν κατὰ Πλάταιαν, 
ἔτει τρίτῳ καὶ ἐνενηκοστῷ ἐπειδὴ ᾿Αϑηναίων ξύμμαχον 

0. ᾿ἡπεμίσϑωσαν] ἐπὶ μισϑῷ δεδώκασιν. (2, 4ὖγ.) - 8. 'ήπο- 
ἐπΕΕρ ΟΡ ίρονοι ἐγένοντο ἀπὸ τῆς φιλίας ἐκείνων ἀπέστησαν. (1. 4ὐγ. 

-- 11. ᾽᾿Ἐπειδή} ἀφ᾽ οὗ. (λ. 40γ.} 

χεΐουηξ 4116 οἱ Ῥουῖὶ ἱπίοτ- 
ΡΥΘίδεοηθ5, δὰ βρῆς. ΠΡυὶ οάα. 
ΟΥΠη65 ῬΥϑοίου ΒΘΕΚ., «φαΐ οἰτηὶ 
Τίονρβαιι. πανταχῆ κύκλῳ νΥσῖι]ἃ 
αἰνι!βιιη. δὰ ργδθοθαα, ὑϑῖμ]]ν, 
Ἀερ. ((.) ομι. κύκλῳ, 5ἴσιι! θη, 
ΑΜ}, ᾿ ἢ ΠΡΕ ΠΡΡΑ κύκλῳ δ᾽ αὐτοῖς 
πάντη πολλὰ καὶ ἔϑνη καὶ πόλεις 
“πολέμιαι ἧσαν πι5. Εἰ Ομ πάντη. 
ΑΥ να. 101 ποῖ, 

᾽Οροφαῖς. ..ῬοΙ ΠΧ ΨΙΙ, 
ὑρύφοις καὶ ϑυρώμασι" Θουκε-- 
ὁΐδης. 864 1155. οἵ δαᾶ. οπηη 8 
νεῖ ὀροφαῖς ΘΧΒρ αι. ἱχιπι- 
416 εδὲ ἂριιὰ Αὐἱβίορι. Ψ]α, 
ΘΟῦΟ]. δὰ ΝΡ. 178.“ ὈΓΚ 

491. 

᾿᾽Οροφή Ὑμιο. ΙΝ, 48,. ὄροφος 
Ζοτ τες 

Τῶν Πλαταιών. ὧν οι. ΑΥ. 
Ὧ)8:. Οδοίθσαπι οξ, ο. 9, 

Τοῖς ἄλλοις. Τοῖς οὔϊ. ΑΥ. 
ΟἸ, 19) 8}, 

Ἃ --- ἔπιπλα. Υ ιονα, ΝΜίδρ,. Τα 
ἔπιπλα.“ ΜΥΑΘ5. Ῥίο ἣν Ἐ. 
γᾶΐθ ἦσαν. 

“Βκατόμποδον. ΟΥ. ΑἸά, ΕἸοΥ, 
Βαβ. χᾶΥρ. δίερι. ἑκατόμπεδον. 
»ἀἴψαθ τᾷ Ἠεβγο δια, οἱ Ηδν- 

“Ναὶ. Ῥορ, 

ΡοοΥ. [46 Ῥαγιμομοη 6]. ΗΠ. 
Αἱ νἱὶά. 1,9». δά Ρῃγυη. Ρ. 546. 
Ἐν ἕκατον πξδον. 

“ημοσιώσαντες. ,,4ημοσιεύειν 
τὸ δημεύειν" Θουκυδίδης τρίτῳ." 
ΒΘκκ. Απροῆὰ, ρ. 90. ϑδεὰ "ϊς 
δυδηηηηαίϊσιιβ δυιὲ ἔα! τ.) δὰϊ 
γψ ΘΥ})ὰ 61115 σοΥτιρἕα βυηΐ, 

Θηβαῖοι. ΟΥ. οἱ Θηβ. 
4. Δέτι. στ. δ᾽ ἔτι. 
Περί. τ ΑΡυθβοι. Ρ. 845. 1πᾶ- 

11: Ἰορὶ πέρι, τιὲ δἷὲ ογᾶο περὶ τὸ 
ξύμπαν.“ ΟΟΤΤῚ,. , ΑΡΥΘΟὨΣΙ 
γχαῖϊο ἀΠΥΪΟΥ δϑὲ : ΠΘῸ γΈ͵Ὸ περί 
δοοιιδαῖνο ρΡοβέρ ΟΣ τ θη ϊηΐ, εθα 
ἰδηϊθην σϑηλνο, “Κ ΒΑΌΕΒ, 

Πλαταιῶν. Ὠ. 1, Πλαταιέων. 
Αἱ νἱ 4. αἀ ἃ. 9. 

5. ἜΣτει. Εἰς ἔτι. 
Ἐνενηκοστῷ Οα85. (. ῬΑ]. 1ε, 

να ΒΘ. [- ΒΕκκ. Ψψι]ρο (οὶ 
Πδδοκ.) ἐννενηκ. ΥὙ]ἱά, βοσὶβί. 
ἀἴβον, 1, 46, 
Οὕτως οἴ. Ὠ. 
᾿Ετελεύτησεν (55. (588 Ηἷο ἃ 

ΠΊδ81. γ66.) Διισ. ΟἍὍ Τ᾿. ῬᾺ]. 1ι. 
(6 οὐ τιῦ κ. 

Ηδδεὶς. ΒΕκις, Μυΐρο ἐτελεύτη- 
σῶν. ΟΥἽ, 1. Ὁ. 97. 

8 

10 
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(8. Τὰ περὶ Κέρκυραν γενόμενα. ξϑ' -- πε. α') “ακπεδαιμόνιος ὡς ἐς 

τὴν Κέρκυραν πλευσούμενοι παρασκευάζονται.) 

ξϑ΄. Αἱ δὲ τεσσαράκοντα νῆες τῶν Πελοποννησίων, ἰδ. 

αἵ “εσβίοις βοηϑοὶ ἐλθοῦσαι, ὦ 

τοῦ πελάγους, ἔχ τε τῶν ᾿Δϑηναίων ἐπιδιωχϑεῖσαι, καὶ 

πρὸς τῇ Κρήτῃ χειμασϑεῖσαι, καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς σποράδες, 
πρὸς τὴν Πελοπόννησον κατηνέχϑησαν, καταλαμβάνου- 
σιν ἐν τῇ Κυλλήνῃ τριφκαίδεκα τριήρεις “ευκαδίων καὶ 
᾿Δμπρακιωτῶν, καὶ Βρασίδαν τὸν Τέλλιδος ξύμβουλον 
᾿Αλκίδᾳ ἐπεληλυϑότα. 2. ἐβούλοντο γὰρ οἱ “ακεδαιμό- 
ψιοι, ὡς τῆς Δέσβου ἡμαρτήκεσαν, πλέον τὸ ναυτικὸν 
ποιήσαντες, ἐς τὴν Κέρκυραν πλεῦσαι στασιάζουσαν, 
δώδεκα μὲν ναυσὶ μόναις παρόντων ᾿4ϑηναίων περὶ Ναύ- 
πακτον, πρὶν δὲ πλέον τι ἐπιβοηϑῆσαι ἐκ τῶν ᾿“ϑηνῶν 
ναυτικὸν, ὕπως προφϑασωσι" καὶ παρεσκχευάξοντο ὃ τὲ 
Βρασίδας καὶ ὁ ᾿Δλκίδας πρὸς ταῦτα. 

ξϑ΄. 4. Χειμασϑεῖσαι}] τὸν χειμῶνα διαβιβάσασαι. (1. 40ὖγ.) --- 
Καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς] περιττὸς ὃ καί. --- 14. ΤΙρὸς ταῦτα] πρὸς τὸ 
ἐπιπλεῦσαι κατὰ τῶν Κερκυραίων στασιαζόντων. (λ. Αγ.) 

ὡς τότε φεύγουσαι διὰϊεθ' 
, 

Ολν, ΤΧΊΧ. ᾿“ϑηναίων (455. 
Αὐ δ ΟΣ ΟΥ̓ ΕΣ  ῬΆ]: ἘΠ εῦ Ἢ, 
Ἀδρ. (6.) Ὅδπι. τ. 1. Β. Ατ. 
Ομγ, Ώδη, δβϑοϊς. ΒοΚκ, ψα]ρὸ 
᾿᾿ϑηνῶν. »» ΘΟ ΠΟ Πθι ᾿᾿ϑηναίων 
ἴρβᾶ παυγαῖο ἃ ΓΒ ον 146 ο. 88. 
Ῥγοϊαῖα ἀδίθη ιν, ααΐα ῬδοΟῆ65, 
ΑἸΒοηΐθη βία αἀἴιχ, ἢ ΟῊ. ΕΧ ΑἸΠ6. 
ΧΙ ΤΠ), 566 6Χ ΜιιυΙθηθς ἘΧΡ6 
τανιθιι5. ρῥτοΐθοϊι5. Ῥε]ορουηθ- 
5105 ρϑυβθαιπδραίιν, Κ ΒΕΝΈΏ. 

. ᾿Ἐπιδιωχϑεῖσαι. Οτ, διωχϑ. 
Καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς. Καί, αποάᾶ 

8080]. ἀριαπάατρ ἀτοῖξ, να] ρσὸ τιι- 
οἷβ ἱπο] αταγ., ἀτ105 ἴαγθ βιιβίιι- 
11 δαοξκ, 1, δάμποι, Ῥοβὶ σπο- 
ράδες δτιίρηι ἰπ4θ ἃ Θοιι!}, τϑοῖα 
νιγραΐϊα αἰδίϊη οἴμι 1, 

Κατηνέχϑησαν, καταλαμβ. Τη 
δ5:. ἰπογαῦ κατηνέχϑησαν καὶ 
παταλ., ἀοίμάο σοὺς τπᾶπ, ἴθοῖς 
κατενεχϑῆσαι; εἴ 1 πιᾶγβ. 4τ10-- 
«6 βου ρίαν οὐαῦ γρ. κατενε- 

χϑῆσαι. Ουοὰ κ5αϊΐδιι κατενε- 

χϑεῖσωι 6558 ἀ6Ρ δῦ, χιιᾶῃ ται 
νοὶ εἴς ογαῖΐο εἰ δοδγοίασ ἀναπῦ- 
δοτος. Δ6ά. ποῖ. 

Τριςκαίδεκα οἠἹ. (55. Ρα], 
Βιοσ. (6. Τρειφςκαίδεκα εχατδηῖ 
Μοβαὰ, ΒΕΚΚ. φοᾶ εβ]ίθιη 
τρεῖς καὶ δέκα 6558 ἀβρερδὶ, Αἱ 
νὰ. 4... 474. 
᾿ἀμπρακιωτῶν. ΕΟ. ΟΥ. ἔάμβρακ, 

Αἱ να. 1, 2. Ρ». 140, Οἱ, κα Χροι. 
ΔΠΆΡ, ΤΣ 8ὲ 

᾿Αλκίδᾳ. Η. 
κείδα. 

φ, ἸΠαρόντων. »Ῥογρθγᾶπι νο]- 
80 νῖγρυία ἀἰδεϊη δα ταν δ16 πα- 
ρόντων, αιαδὶ νυρα δώδεκα ναῦὺ- 
σὶ μόνσις δὰ πλεῦσαι, ποῦ αἂ 
παρόντων (οἵ. ο. 75. Ἰι11.} ροτιῖ- 
πθαλῖ, 1τ6πὶ ροϑβῖ Ναύπακτον 
σοΪοπ. πλιΐανὶ ἰὰῃ ΟΟΙΙΠ8. 
ΗΑΑΟΚ 
᾿Αϑηνῶν. σὺ 1 ᾿᾿ϑηναίων. 
"ὋὌ τε Βρασίδας καὶ ὁ ̓ ᾿λκίδας. 

Ἐν, ὅ τε Αλκίδας καὶ ὁ βρασ. Ο, 

᾿Αλκίδαν. Οτ. ᾽41- 

κϑ’. 
αἱ λγ , 



ἐδ. 

Βιεβλ. ἃ λῶτοι ἦλθ ὑτοῖς οἵ ἐκ τῶ ὲ ᾿Επίὸ πῳ φδλῶτον ἦλθον αὐτοῖς οἵ ἐκ τῶν περὶ ᾿Επίδαμνον ναυμα- 
Ψὲ. 

5855. ΘΟΦΚΟΙΖΟΕΥΨΓΓΙΈΕΈΙΟΜΝΕΓΣ,. Γ. 

(β΄. Στάσις Κερκυραίων. οἷ --- οὐ. Οἱ ἐν Κορίνϑῳ αἰχμάλωτοι γε- 
νύμενοι τῶν Κερκυραίων κατελθόντες Πειϑίαν πρῶτον μὲν ἐς ὃί- 

πὴν ὑπάγουσιν, ἔπειτα κτείνουσιν.) 

ο΄. Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαξον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμώ.- 

χιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεῶϑέντες, τῷ μὲν λόγῳ ἢ ἀκτακα- 

αίων ὃ ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ πε- 
πεισμένονι Κορινϑίοις Κέρκυραν προςποιῆσαι. χαὶ ἔπραδ- 
δον οὗτοι, ἕκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες, ὅπως ἀπο- 
στήσωσιν ᾿ϑδηναίων τὴν πόλιν. 9. καὶ ἀφικομένης ᾽4τ:- 
τικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας, πρέσβεις ἀγουσῶν, καὶ ἐς 

λόγους καταστάντων, ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι ᾿ϑηναίοις 

μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ ξυγκείμενα, Πελοποννησίοις 
ὁὲ φίλοι, ὥςπερ καὶ πρότερον. 8. καὶ --- ἦν γὰρ Πειϑίως 

ἀν: Ναυμαχιῶν) οὐχ ὅτι γέγονεν ἐν ᾽᾿Επιδάμνῳ ναυμαχίᾳ, 
ἀλλὰ διὰ τὴν αἰτίαν τῆς Ἐπιδάμνου ἐν τοῖς Συβύότοις, ὅτε ἐζώ- 
γζόησαν Κορίνϑιοι οὐκ ἐλάσσους χιλίων Κερκυραίων. --- 4. Ἴοἷς 
προξέγοις διηγγυημένρι] διεγγύᾳ τῶν προξένων. (λ. 4“ὐγ.) -- ρ. 
ΜΙετιόντες ἢ ὑποποιρύμενρι. Ὧλ.΄ .4ὐγ.) --- 10. Τὰ ξυγκείκενα] τὰ 
συμπεφωνημένα. (λ. Αγ.) 

Ψ 

Ἐ. ν Τρ τη ΟΥ̓Δ] ΏΘη ΓΘΕΣΘΙ ΓΕΒ 
᾿Δλκείδας ἐχαγαῃῖ, 

λΡ. ΕΧΧ, Περί οὐ. δοσίαι. 

᾿Επίδαμνον. Β. ᾿Ἐπιδάμνου. 
(Τ.. αιαϊάομι ᾿Επίδαωνον, Ξ0οα σ᾽ δῇ . ἣν 
5. ». 

᾿᾿φεϑέντες ἴῃ (55. Υβοθἢ5 ΟΟΥ- 
γϑοῖ, εχ ἀφέντες. 

᾿Οκτακοσίων ταλάντων. 1. ἐκτα- 
κοσίοις καλάντοις. Αἴ νὰ, ΜῈαΙι. 
ὃ. δῈΣ »»Θοίορίπία νου Ψαΐν 
ἴα. ἬΠΏ5: ,» Βυιάαειις 10 
Οὐππδηΐαν. Ρ. 70, ει ϑίθρ νας 
γι ἢ ΤΠ σϑαν, πτο Ἰοοιιηῖ οἷ- 
ἰδηΐος. τριϊηειΐ ὀκτακοσίων. τ 

ἐμβμιθη νύξ οοξοιέπέα.  ὩΌΚ, 
ΝΠ ΘΤΉ νυ] δαϊαμι σογγιρί! 
ὀδδθ Ρᾶθηθ Θθγιπη δεῖ οἱ ἴουια5- 
90 ὁγδοήκοντα τϑροποπάιϊιν, 16. 
αὐμοι. 

“ιηγγυημένοι. ῬΑ]. θεῖο ΒΟ, 

διηγγυωμένος. τορῖθ Ἐγοπιμεῖ. 
διεγγυώμενοι. ἘΠ, δεηγγυομένων, 

οἱ 8. ὧν αἷ. πλ8". 

Κορινϑίοις Κέρκυραν προςφποι- 
ἦσαι. ,»ἈΡια 'ῬΠομι. Μ, ν. βού- 
λομαι ῬοΥΡδτάμη Ἰδατιν Κερπυ- 
ραίοις Κόρινϑον προςποιῆσαι. “' 
ὮΠΚ, ὍΣ, ὧδ. Αχξς οὐ ῥ; 89. 

Μιετιόντες. ΒΘρ. (6. ἐπιόντες. 
δὰ ηοβέχι θ 115, {1 ρτθοὶ- 
θιι5 αἰϊψιιεν αἀειμης, ἀτοίίιν, 

9. ᾿ἡττιπῆς τε: Τέ οἴὰ. ΟἸν. 
ΤΙφύτερον. Μίοβαι, τὸ πρότ. 
8. Καὶ ἦν. ῬΘΥΞΡΊ ΘΙ ἦ 8115 σὰιι- 

Ξᾷ ρΡοβὶ καί οἱ προειστήκξι "05 
16 0185 ρϑϑβιυΐιις, Ηϑαοκλη5 ραᾶ- 
ἐδ  ἰδϑῖς βῖσηξ, δι ἐγ ἢ 58 - 
ι15 1Ππεῖγαι Μδμ}ι. 8. 618. ΥΙΙ. 
ΟΣ πος 1. 1. Ρ. 806. 54. Ἦν ὅπηι. 
Ώ 8. 

Πειϑίας. Ἐς. Μίοϑηι. Πυϑίας. 

-“:-.-........»». ὩσὩ»ὄ..... 
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ἐθελοπούξενός τε τῶν ᾿4ϑηναίων, παὶ τοῦ δήμου προει- 
στήκει --- ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἵ ἄνδρες ἐς δίκην; 

9, λέγοντες ᾿Δἀϑηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν. 4. ὁ 
δὲ, ἀποφυγὼν, ἀνϑυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους 

΄ [4 - . 

ἤ πέντε ἄνδρας, φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τὲ Ζίιὸβ 
- 7 Π »Ἥ 2 ᾿ , ΠΥ Ψ δ ’ 

τοῦ τεμένους καὶ τοῦ ““λκίνου. ζημία δὲ χαϑϑ' ἑκάστην 

χάρακα ἐπέκειτο στατήρ. 5. ὀφλόντων δὲ αὐτῶν, καὶ 
πρὸς τὰ ἱέρὰ ἱἵχετῶν καθεζομένων διὰ τὸ πλῆϑος τῆς 

᾿ [χ ΄ τ » - , ᾿] ΄ 

ζημίας, ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν, ὁ Πειϑίας (ἐτύγχανδ 

0 γὰρ καὶ βουλῆς ὧν) πείϑει ὥςτε τῷ νύμῳ χρήδασϑαι. 
6. οἵ δ᾽ ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο, καὶ ἅμα ἐπυν- 
ϑάνοντο τὸν ΙΙειϑίων, ἕως ἔξε βουλῆς ἐστὶ, μέλλειν τὸ 
πλῆϑος ἀναϊπείσειν τοὺς αὐτοὺς ᾿ἀϑηναίοις φίλους τε καὶ 

᾿Ν ̓ Εϑελοπρόξενος] ἀφ᾽ ξαυτοῦ γενόμενος; καὶ μὴ κελευσϑεὶς 
ἐχ τῆς πόλεώς. οἱ γὰῤ πρὸξ ἐνοι κελευομενοὶ ἐκ τῆς ἑαυτῶν πόλεως 
ἐγένοντο. - 9, Οὗτοι οἱ ἄνδρες] οἱ ἀπὸ Κορίνϑου ἐπανελϑόντες; 
οἱ προδόται. - 10. Βουλῆς] σημείωσαι βουλὴβ ὁ βουλευτής" καὶ 
γενικὴ τοῦ βουλῆντος. --- Πείϑει] τοὺς Κερκυραίους. ΤΠ ἢ39; δἰ 
οἱ πέντε ἄνδρες. -- Ἔξείργοντο] ἐξέπιπτον τῆς βουλήσεως αὐτῶν; 
(λ. 4“υγ.) 

᾿Εϑελοπρόξενος. Ἡϊΐπο τηθπϊο- ομσίασπ ἐἰϊαπι.}., τ οϑβίγτιπ φ ει 
τάην ΘΚ Ες Δηθοια, Ρ. 95. οἱ 01], 
{ππ σ. ὍΣ δοξ, 

"ὃς (485. 0. Β. Ῥ81. "Ἢ. Βδρ. 
(0.) οοα. Β4:. Μοβαιΐ. οὐ. μαμὰ 
ἀπ θ18. Ρ]τγθ5 ΠΡΥΪ οὐπὶ Ηδδοκ. 
Ἔ6κ κι Ῥυὸ να]δ. εἰς, ΟΥ̓, 1. 1. Ὁ. 
1, ῬὨοιΣιςὶ πάγειν εἰς, δί- 
κὴην (ἀρὰ Ἡθοσπηι. δίκειν) τὸ ὦ": 
γειῖιν καὶ Θουκυδίδης.“ ΟἹ, Τι- 
τπᾶοὶ [,6χ. Ρ]αΐῖ, ῥ. 963,. 

4, Τσῦ τεμένους (ὐλ55. Απρ. 
ΓΙ. ΤΕ. Ῥὰ]. 1τ, Η. Ἀ ο. (6.) Οὐ, 
ΘῈ, Ἄχ, ΟΝ. δ8η. Ηδδοκ. 
Ἡ5 10 ο, 83, ἐν τοῦ “]Π΄Πονύσου τῷ 
ἱερῷ.“ ὨΌΚ, οἵ, ο. 96. Ψα]ροὸ 
(ει ἀρὰ Β6]εῖκ.) 66, τοῦ. 

Τοῦ ᾿Δλκίνου.ς: Τοῦ οπι. ΑΥ- 
Ομ γ. θδης (πφαὰδ νοσο, πὲ ΒΈΚ, 
νιϊί, (855.) 

5. ᾿Οφλόντων. ΠΙ. ὭλΔΥΡ'.» 
1. Η. ὀφειλόντων. Ῥα]. ὀφ!λόν- 
τῶν Θ᾽ Ὑθο, γγϑις ὀφειλόντ. Ηοα 
δἰ σα Ἰοαγοι αι ἰεὑθίοιε (μ6- 

εἰἀπιπαεὶ δοσοπέ. νι, Βαιίπι. τ: 
1η6. γ6Υ}. 8ΠΟΠΊ. 

““ὐτῶν. Οτ. παὶ αὐτῶν. 
“ΖΠὰ πλῆϑος Οὔ55. Ατιρ. (ηϊ]οὲ 

αιιοα πὶς διεαῖκλ. σου οὐ} 6Χα: 
ταδ.}). Οὐ Οὐ ἘΠΊ ΒΑΙς ΤῸ ΟΕ 
Βες. (Ο.) συ. Ὁ. 1. Ε. Μοβιι 
τὴ. ΑΥ. ΟἾγ. )8. Ηδδοῖ. ΒΘκΙς, 
γαρο δεὰ τὸ πλ᾿ Ο  αἀποῖ 8 1, 19. 
19 ζημίας. Ῥῖο τῆς, «ἰιος 

σ. 5. ν. παδοὶ, Η. τέ, 
Πειϑίας. Ταὶς Ῥαγ., πὲ να 6- 

ἀπγ Εἰς Πυϑίας. 
Βουλῆς. .»ϑ14185 ΠαΡοὲ βου- 

λής. ἱ Βουλὴς. βουλῆτος, κλίνε- 
τεῦ παρὰ Θουκυδίδῃ" σημαίνει 
δὲ τὸν βουλευτήν. 8684 τηα]6." 
ὙΝΑΒΆ. ΜΝνἱά. αι. Οὐ. 8. 855, 

6. Πειϑίαν. ΟΥ: οἵ τπιη5 ῬΔΥ., 
τὖ νἀ δεν Εἰ...) Π]ς Θεΐϑτιι ΡῬδιὶσ 
Ῥοβὲ, Πυϑίαν. Νῖοχ ἔτε ον, δα, 
Βδε, 

᾿ϑηναίοις. ὡῬΥο ᾿ϑηναίους) 
αιοὰ βίο ἀμ ῖο νἱλῖο ορουδύμην 
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ἐχϑροὺς νομίξειν, ξυνίσταντό τε, καὶ λαβόντες ἐγχειρί- 
δια, ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐφελθϑόντες, τὸν τε Πει- 

ίαν κτείνουσι, καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιω- 
τῶν ἐς ξξήκοντι.. οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πει- 
δίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν ᾿Δττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι πα- 
οοῦσαν. 

( Κερχυραῖοι τὸ λοιπὸν οὐδέτέροις ἀμύνειν ψηφίξονται, καὶ πρέσβεις 
πέμπουσιν ἐς ᾿ἀϑήνας.) 

οα΄. ΖΔράσαντες δὲ τοῦτο, καὶ ξυγκαλέσαντες Κερ- 
κυραίους, εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη, καὶ ἥκιστ᾽ 
ἂν δουλωϑεῖεν ὑπ᾽ ᾿ἀϑηναίων᾽ τὸ τε λοιπὸν μηδετέρους 
δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηΐ, ἡσυχάξοντας᾽" τὸ δὲ πλέον, 
πολέμιον ἡγεῖσϑαι. ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκα- 

Ἁ ἢ , Ἀ Α 2 " ΡῚ , 

σαν τὴν γνώμην. 2. πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς ἄϑηνας 
εὐϑὺς πρέσβεις, περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας, 
ὡς ξυνέφερε, καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγύτας πείσοντας 

μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὕπως μή τις ἐπιστροφὴ 
γένηται. 

οε΄. 7. ΖΔράδαντες δέ] οἱ πέντε ἄνδρες. τΞ ΠΣ ΠᾺ δὲ πλέον 
πληϑὸς ἜΝ νᾶςςς (λ. 41γ.) -- 14. Ως ξυνέφερε] αὐτοῖς δηλονότι. 
(Ἁ. 4ὺγ. ) - “Πείσοντας] οὐχὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους, ἀλλὰ τοὺς τῷ Πει- 
δίᾳ τῆς αὐτῆς γνώμης,» οὖς προεῖπε. --- 15. ᾿ἀντεπιτήδειον] τῇ 
Κερκύρᾳ. (λ. 40γ.) 

ἐπ οαϊε. Ηιϊ5. νοπϑύαξ, 6 βουὶ- 1816, Οἵ. βογίρι, ἀΐϑου. δᾶ ς, 64, 
ῬΕ5. οἱ δα. σϑροβιΐ ᾿Αθηναίοις. 
Τη ἤδη. ἑουξαβϑὶς δϑὲ ᾿Αϑηναίους " 
1311 ΘΧ 60 μιὰ ναγϊθῖαβ δ υῖτ 
Ῥίιγαθ δαηοΐδιϑ οὐαῦ; βοά πὸὴ 
Βαμα οϑὲ {{ΠΠΠπ| ταῖϊο. ΟΥ. 
᾿Αϑηναίους εἰ 1Ἰηῖ, νους. ᾿ϑηναί- 
οἷς.“ ΘΚ. 
Ἴάλλους. ΘΟύυ, τοὺς ἄλλ. 
Ἐς ξἕξήποντα. Ἔς οἵη. Οὐ. Ὡς 

Ῥυδθροὶ Ατ. Ῥσγὸ ἕξήῃ. Μοβαιι, 
ἐξήκ. 
Ὁ: δὲ. 16. εὖ δέ. 
Πειϑίᾳ. Ἐ,. Ὑπῦϑι5 Πυϑ. 
Κατέφυγον. Οοά. Β45. ἐξέφ. 
Οκ». ΧΧῚ. “Μηδετέρους. Ἐν 

Ι, ἤδη. πῖδὶθ τἐυϊηψερφια Αἰὰ. 
ΕἸου. Β85. μηδ᾽ πο [ἢ 

8. 8. (Βερ. Οὐ. μὴ δ᾽ ἕτι) 
ἩΗσυχάξοντας. νίγρϊα απέθ 

πος Ρατέϊο. ἀθ, ἴπὶ Θἀ4. δηΐο Τὴρς. 
οἱ ἀριιὰ ΒῈκκ. ῬΡοβὲ ἡόυχ. διιΐθηι 
ἃηῖθ Ηδβαοῖ, παῖδ ρ]θὴθ ἱπίθγ- 
Ῥιηρσθθαῖίτ. 

Ὥς. Μαγσ. ϑδίθρῃ. ἐπειδή, ὃχ 
ἱπίογρυ. Ῥγοχίπιαπι δὲ Ομ, Ον, 

Εἷπον. Ο. εἶδον. 
9. Ζὲ καί. “ὲ οὐχ. Ὁ. 
“Ζιδάξοντας. Ἡδη. διδάξαντας, 
ΠΕείσοντας οτχ. Μίοϑβαι. [)8η. 
“ἀνεπιτήδειον. Μίοδβαα, ἀνεπι- 

'τήδιον. 
Πράσσειν, δ... πράττειν πράτ- 

τει, 

ι 

15. 



[0 

᾿χόμενοι ἐνίκησαν. 8. 
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(Οἱ ὀλίγοι ἐν Κερκύρᾳ ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχεσάμενοι ἑκά- 
τέροι μέρος τῆς πόλεως πατέχουσιν.) 

οβ΄. Ἐλθόντων δὲ, οἱ ᾿ἀϑηναῖοι τούς τε πρέσβεις 
ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέ- 

ϑεντο ἐς Δϊγιναν. 9. ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἵ 
ἔχοντες τὰ πράγματα, ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ 

“ακεδαιμονίων πρέσβεων, ἐπιτίϑενται τῷ δήμῳ, καὶ μα- 
8. ἀφικομένης δὲ νυχτὸς, ὁ μὲν δῆ- 

μος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως κατα- 

. φεύγει, καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν 

λιμένα εἶχον" οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἵ 
πολλοὶ ὥχουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ 
σιρὸς τὴν ἤπειρον. 

([Ἑκάτεροι ἐπικούρους ἐπάγονται) 

ογ΄. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠχροβολίσαντό τε ὀλίγα, καὶ 

οβ΄. 8. Ἐν δὲ τούτῳ ] τῷ καιρῷ δηλονῦτι. (1. 4ὑγ.} -- Οὲ 
ἔχονξες τὰ πράγματα] οἱ δυνατοὶ; οἱ πλούσιοι. --- 8. ᾿δρύνϑη) 
ἐχαϑέσϑη ἐν ἀσφαλείᾳ. (λ. “0υγ.}) --- 9, Εἶχον] εἰς “ἀσφάλειαν ἑαυ- 
τῶν δηλονότι. (λ. Αὐγ.) --- Οἱ δέ] οἱ δυνατοὶ καὶ ἔχοντες τὰ πρά- 
γματα. (λ. 40γ.) 

ΟΑρΡ, ΤΧΧΙΙ. Τούς τε πρέ- σαηι 10 ΥὙ15 βοσὶρί5, Ἐδάθηι νὰ" 
σβειρ. ΑΥ, ΟἾγ, .8η, τούτους υἱθίαβ βιρσα δἰϊαιιοϊίθα δα ποΐαίϊα 
τοὺς πρέσβεις. δι." ὨΠΚ. νἱα. δὲ, 151. 11, 
“Ὅσους. Ατ. Ομγ. Παη, οὕς. ἀἀ49. ΤΡ. δὰ Ρηγυη. ρ. 87. ποῖ. 
Αἴγιναν. Β. “ἰγιαν. 
“. Τῶν Κερκυραίων (855. Ατιρ, 

Ῥαϊ. 1τ, Καῖ, Β6σ. (6.) Μόξεα. 
ΑΥ, Οἷγ, Πδη. Ηδβοκ. ΒΕ. 
ψυ]σο τῶν τε Κερη.» 4υοἀ τέ 5, 
ν. οαά. πιδῃ. παρ οι Ο. 

Τριήρους. ͵ι νεώς. ΜΙΊοβαιι: 
Ὦδπ. νηός. ἅτ. Ομγ. νηώφ. Οπιρΐα 
ΕΧ ἸΏΈΘΥΡΥ. 

Νυκτός. ΟΥ, τῆς νυκτός. 
ὌΠ ΠΩ Ορ 5. νΙ. [πα. τὼ νύξ. 

Τὰ μετέωρα. Τά 46. Βορ, (6.) 
«Καταφεύγει, καὶ αὐτοῦ ὁπ: ον 
᾿Ιδρύϑη 658. Αἰιρ. ΟἹ. Οὐ 1ι, 

Καὶ, Βερ. Οτ, Αὐς Οἷγν. πη. 
ΑἸ. Ηδδοκ. Β ΚΙ, ΑΓ ἱδρύν-" 
ὅη. Β. ἱδρύσῥη. ᾿δρύϑη Βῖς 
Ιορῖε ἽΠονν, ἢ ΜΜασ. [οὲ Ῥῆαν.) 

οὐ Βιεῖίιμι. Οὐ. μα, νου. ΔῊ ΟΠ], 
ιοα σθαι αἰ αΥ ριιη ἴλη}, Οὐμπη 
ΒΈΚΚ. ἴπὰ οοιηπια,) οἱ Αἰ τδειιτι 
Ροεὶ εἶχον ἴῃ σοϊοι πλιι αν 1115, 

᾿γλλαικόν. “Ῥίοσαι. οἱ ΐοη, 
ἨΔ]. ρ. 884. Ὑλαϊκον. ΟΕ1. 2, 
Ρ. 189. 

Τὸν λιμένα τόν. ΑἸίεταπι τόν 
οὔ. Ὦ. 

Δὐτῇ ΟαΞ5. Ατρ. ΟἹ. ῬΑ], ΤῈ. 
ναὶ, Βορ.(6.) α΄. Ὁ. Ε᾿, Μόοϑβαι. 
τὰ. ΑΥ. Οἰγ θδη. Ηδεοϊ. ΒΕΚΚι 
»» Ῥοχέμιν ἐπὶ 7οτὶ νίοίγιϊα, φιὲ νὰν 
σπμἶ ἐπὶ σοι σεθτι ἐπὶ ϑρθογαδαι, “' 
τ δρόμων" ναϊρο αὐτήν. 

ΩΑ». ΠΧΧΤΊΠ. ᾿Ηκροβολίσαντό 
τε. Τέ οὐη. Ασὐ΄. Οἵ γ. 8, 

᾿Ολίγα, Αγ. ὀλίγον. 



889. ΘΟΩΚΌΣΙΖΟΡΙΦΡΓΡΑΦΕΏΨΙΕΤΙΤ. 

ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δουλοὺς 
παρακαλοῦντές τε, καὶ ἐλευϑερίαν ὑπισχνούμενοι. καὶ 
τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆϑος παρεγένετο ξύμ- 
μαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέφοιβ ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτῶ- 
κόσιοι, 

(“]ευξέρα μάχη καὶ νίκη τοῦ δήμου. ᾿Εμπρησμὸς τῆς πόλεως.) 

οὗ΄. Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας, μάχη αὖϑις γίγνεται" 
καὶ νικᾷ ὃ δῆμος, χωρίων τὲ ἰσχύϊ καὶ πλήϑει προέχων" 
οἷ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο, βάλλου- 
ὅαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ, καὶ παρὰ φύσιν ὑπο- 
μένουσαι ἐὸν ϑύρυβον. 9. γενομένης δὲ τῆξ τροπῆς περὶ 
δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἵ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος 
τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν, καὶ σφᾶς διαφῦ εί- 
ρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίὰς τὰς ἐν κύχλῳ τῆς ἀγορᾶς 
καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ἢ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε 

ὁγ΄. 4. Τοῖς δ᾽ ἑτέροις] “Τοῖς πλουσίοις. (1. 40γ.) 
οὗ΄. 6, “Ἰιαλιπούσης δ᾽ ἡμέ ἐρας] πὰρελϑούσης ἡμέρας μεᾶς. (2, 

“4υγ.) --- 7. ΤΠλήϑει] λασῦ δηλονότι. (λ. 4ὐγ.} --- 8. ἘΞ 47 τε ἔαρ 
γαῖλες Ὅμηρος" ΠΣ γυναικὸξ., ἢ οὐκ οἷδε πολεμήϊα, ἔργα. (4ὺγ.} 
Ξε. ἐΞυνεπελάβοντο! ἐβοήϑησαν., συνεφήψαντο. (λ. 4ὐγ. )- 9. Τῷ 
κεράμῳ] ἤγουν ταῖς κεραμίσι. (λ. 4ὑγ.) --- Παρὰ φύσιν ὑπομένου- 
σαι] ἤγουν τολμῶσαι παρὰ φύσιν. (λ. “4“0γ.}) --- 10. Περὶ δείλην 
ὀψίαν) ἤγουν τοῦ ἡλίου περὶ δυσμὰς ὄντος. (λ. 4“ὺγ. »ν»Ξ--- 41. ΘΕ 
ῥλίγ ὁι} οἱ μὲν γὰρ προιστάμενοι τῶν Κερκυραίων ἡροῦντο τὴν τῶν 
᾿Αϑηναίων συμμαχίαν . οἱ δὲ λοιποὶ,. ἐλάττους νξες, τοὺς ΔΛάκω-- 
νας. ολίγους γὰρ ἐνταῦϑοα 1ὲγε “ οὐ τὸ πλ ἦϑος ὁ ὄντας ὀλίγους, ἀλλὰ 
τῇ δυνάμει, ως ἂν εἴποι τις; οὐ τῷ πόσῳ; αλλὰ τῇ ποιότητι. (Βασ.) 
τις Αὐτοβοεί) ἤγουν ἀπὸ μεὰς βοῆς. (λ..ὄ “ὐγ.) -- 19. Ἐπελϑών] 
ἐπιϑετικῶς κινηδ)είς. (λ. 4ὑγ. ) --- Καὶ ρα τοὺς ὀλίγους. (λ. 
4υγ.) -- 14, [μβφοδος] ἐπέλευσις τῶν δημοτῶν κατὰ τῶν ὀλίγων, 
(λ. 4“0γ.) --- Φειδόμενοι οὔτε; οὐκ ἀπεχόμενοι. (λ. 45γ.) 

Τοὺς δούλους παραπαλοῦντέ ἕς ᾿Ιόχύϊ, Ὁ). 1. σγύν, Τιὶο οὐὴϊ 
τε. τὰ, Αυς ΟὨγ, παρακαλ, τὲ τοὺς ἰσχύει ἴῃ πλδΥδ'. Ἀ]. τᾶ, 
δούλ., πὸο αἰ δ.) αἰδὲ Ξυνεπελάβονεο. Ω, ξυνελά: 
«ιιοα, δέ ὁπ). βόντο. 
Τὼ μέν. Μῖέν οι. Μοβατι: "ἘΣ - ἦν 
Οὐκέτῶν. 1. Ο. οἰκητῶν. 2. Τῆς τροπῆς. Τῆς οπι, Β. 

Ολν. ΠΧΧΙΥ. “ιαλιπούσης, Οψίαν. 5.86: ὀψείαν. 

τος. διαλειπούσης. . Ζιαφϑείρειεν. ΟΥ, διίέφϑειρεΡ. 

διίάχη αὖϑις. Ο. αὖϑ. μάχ. Τὰρ ξυνοιπίαφ. Οοᾶ, Βεϑ, ὑδε 

Γίγνεται, Νέοδᾳι, ἐγίγνετο, ξυνοιν»ίαρ. 

-- αὐ εν; Ὁ 
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οἰχείας οὔτε ἀλλοτρίας" " ὥςτε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπό- 
ρῶν κατεκαύϑη, καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφϑα- 

ρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 
8. χαὶ οἱ μὲν, παυσάμενοι τῆς μάχης, ὡς ἑκάτεροι ἡσυ- 
χάσαντες, τὴν νύχτα ἐν φυλακῇ ἦσαν" καὶ ἡ Κορινϑία 
ναῦς, τοῦ δήμου κεκρατηκύτος, ὑπεξανήγετο, χαὶ τῶν 
ἐπικούρων οἵ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαϑόντες διεκομί- 
σϑησαν. 

(Νικόστρατος ᾿4“ϑηναῖος παρογίγνεται, καὶ ξύμβασιν πράσσει, ἧ οὐ 
πιστεύοντες οἱ ὀλίγοι ἐς νησίδιον διακομίξζονται.) 

οε΄. Τῇ δ᾽ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Ζ1ιϊ- 
τρέφους, ᾿ἀϑηναίων στρατηγὸς, παραγίγνεται βοηϑῶν ἐκ 
ΝΝαυπάχτου δώδεκα ναυσὶ καὶ ΜὝῬεσσηνίων πεντακοσίοις 
ὁπλίταις" ξύμβασίν τε ἔπρασσε, καὶ πείϑει ὥρτε ξυγχω- 
ρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖ- 
ναι. οἱ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν, σπονδὰς 

πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς ᾿Αϑηναίους, ὥςτε 

2. ᾿Εκινδύνευσε ] ἐν χρῷ τοῦ κινδύνου ἐγένετο. (1. 40γ.}) 

Οἰκείας. ῬΑ]. Μοβαιι. οἰκίας, 
568 ῬΆ], ΟΟΥ̓Υ. Υ606. ΠΊΔΗ. 

Καὶ ἡ πόλ. --- διαφϑαρῆναι. 
ΟἼΜΟΙ, Μασ. ἴῃ βούλομαι. “ 
ὉὕὉΚ. 

᾿Επεγένετο. Ὦ. ΑΥ. ἐγένετο. 
7, Μ|816, ϑιιργα 11, 77. πνεῦμά 
τὸ εἰ ἐπεγένετο αὐτῇ (ποπιρα 
φλογί, τιλ᾿ Βθηθ 861ιο].) ἐπίφο-- 
ρον, οὐκ ἂν διέφυγον. “ ὉὔΚ. 
Ἐς αὐτήν. Ἐς. Νά, χὰ. ΑΥ» 

ΟἸγτ. Πδ8η. ἐπ᾽ αὖτ. 
8. «ηΗσυχάδαντες. Ο. ἡσυχάσον- 

τες. Βι δ᾽ 5 κὴτ5 νἸΥΡΊ] τὰ δπΐθ πῸσ 
ν ΥΡ. Ρομὶ να]ῖ, 
Ἐς τὴν ἤπειρον λωϑόντες. τι. 

λαϑόντες ἐς τὴν ἤπ. 
“]΄ιεκομίσϑησαν. Β. ἐκομίσϑ'. 
ΟΑΡ. ΠΧΧΝ, εἸϊτρέφους. ῬΑ]. 

“Πιϊτρεφεύς. Ψυϊρο Ζιϊτρεφοῦς, 
584 δοοθηίιπι οἷ ΒΘκῖς. γοῖγα- 
Χίλλιι5. δα ποπιθα ῬΥΟρΡΥ αι ἃ 
ΔΡΡΟΙ]αιῖνο αἰδιϊηριιθηά τι, τξ 
ἴῃ διογενής οἱ Ζιογένης. Οἱ 51- 

πη ογαν 1. ΡΡΕΙΣΙ 

ΤΑΊΠΟΥ οὐδ ἔοΥ πα Ζιοτρεφοῦς 
( “ιοτρέφους) ἴῃ Ὁ. εὐ Μοϑβῃιι., 
5688 1), οηὶ Σ᾽ 8. 0, 5» Ζιοτρε- 
φοῦς εοἴϊαπι Ταἴγα ΓΝ,119, Μοϑαιι. 
εὐ; Ἴφον. Ὁ)... Ἐπ ΜΕ δά. 
ὉΠΊΠ85 δι “]ιοτρέφη 1ι8])6ηΐ, 
διυιὶ “]Ποτρεςφῆγ δι} “ιοτρεφῆν. "΄ 
ΒΕΚΚ. Μνδ]]ὰ ψιοαιιο πο: Νὰ 
εοϑέγαΐμδ ])͵οέγερή 5. 

“Μεσσηνίων. 1). Ἐς Ατ, ΟἾγτ. 
ἹΜεσηνίων. ΑἹ να, 1. 2. Ρ. 531. 
(ο, ΒΕΚΚ, 841, 101.) 

Ξύὐμβασίν τες ,, Μίμπ5. ΡΙθη 6 
ἸητοΥριιπροπάαπι ογαῦ δῖα ἤδ6α 
νεῦρα.  ΗΠΑΑΟΚ., αυΐ οογηληδ 
Ῥοβυῖ, Ὑα]σο ρΡυποίμμ ο0110- 
ΟδἔΥ. 

Ἔπρασσε καὶ πείϑει ἵπ (458. 
6Χ διηθηά, π18}. γθο, [π ἔπρασσε 
εὐδαῦ δρϑύϊιτη νδοιππι δηΐθ Ρο- 
ΒΥ ΘΠ. 5Ύ 1188 η1 οὐᾶβα νϑίθθ 
δουϊρίιγα, δ ἀτιαθ εἰτῖπιαθ 11- 
ἰρυδθ 1 πείϑει 81186 διιδγδηξ. 

Πρὸς ᾿Αϑηναίους. Ὠ. παρ᾽ ᾽4ὃ. 
Υ 



883. ΘΟΥΚΥΖΊΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΟΥΤ. 

τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους νομίξειν. 9. καὶ ὁ μὲν, 
ταῦτα πράξας, ἔμελλεν ἀποπλεύσεσϑαι. οἵ δὲ τοῦ δήμου 
σιροστάται πείϑουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ 

, »" τ 
σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἵ 
ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ὅ 

, ο ᾿ ς Ἀ Ι δ " ᾿ 914 

ξυμπέμψειν. 8. καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἵ δὲ τοὺς “15: 
ἐχϑροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. δείσαντες δὲ ἐχεῖνοι μὴ 

ἐς τὰς ᾿ἀϑήνας ἀποπεμφϑῶσι, καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν 
" Ζιοςκούρων » ἱερόν. 4. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνί- 
στη τε καὶ παρεμυϑεῖτο. ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειϑεν, ὃ δῆμος 
ς ᾿ ΟὟ ΒῚ - [2 , ς ΕΣ 3 - ς Ν 

ὁπλισϑεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ; ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς 

διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα 
αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε, καὶ αὐτῶν τινὰς, οἷς ἐπέ- 
τυχον, εἶ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφϑειραν ἄν. δ. 
Θ - Ν ο »Ἤ Α , ͵ 2 3 

ὁρῶντες δὲ οἵ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα, καθίζουσιν ἐς τὸ 

10 

ει Ὁ. ᾿ἡποπλεύσεσϑαι ἀποχωρήσειν τῆς Κερκύρας. (.. 4ὑγ.- 
5. Τῶν αὑτοῦ! ἀπὸ τῶν νεῶν. (}. 40γ.) --- 4. Ἥ σσόν τι) ἀντὶ 
τοῦ οὐδ᾽ ὅλως" ἢ ἔλαττον. (λ. “40γ.) --- 7. Κατέλεγον] καταλέ- 
γοντες ἐνέβαλλον. (1. “4“0γ.}) --- 8. Καϑίξουσιν } ἱκέται δηλονότι. ᾿ν. 
4ὑγ.} --- 10. Οὐκ ἔπειϑεν } ἀνίστασϑαι. (λ. 40γ.) --- 11. γγιές) 

πλεύσασϑαι, φῬοϑπβίπιο. 
Φήμου. Ο. Πήδου, ατιοπὶ οΥ- 

ΧΌΥΘπι 81 5ϑΘΡίϊ5 ποἴδν  Π}115. 
“ὐτοῦ Οα55. ῬΑ]. θα. Ου. Ατ. 

ΟἸγ. απ. ΑἸ, ΕἸοτ. Βαᾶ5. οἵ δῖ πθ 
ἀυρῖο ρίμγτθβ. ΨῈ]ΡῸ (Ηδδοκ. 
Β6ΚΚ.}) αὑτοῦ Οἵ, ΕδτΥγ. αἴβου, 
ΒοΥΪρῦ, 

«Αὐτοί οτὰ Ὁ. Ἐ,, 
: Ξυμπέμψειν. Νἰπα, τι. ΑΥ, ΟἸ τ. 
Πδ8η. ξυμπέμπειν. δορά οχ σεί- 
ἅγουσιν πη ΠΟ ΘΙΠΡΠ 15 ΡΘΥ- 
βιιδά θη], νϑυτπὶ αἰσθι αὶ δὲ Ργο- 
πλϊἐῖθη ΟἹ 'ποιῖο γθρδίεμάδ. 

ὅ. Τοὺς ἐχϑρούς. Οἰιγ. Ώ δ}, 
κατ᾽ ἐχθρούς. 

“Ἰξ ἐκεῖνοι οτι. Ὦ. 
“ιοςχούρων. ΟἸτ. (Ρτὸ αιιο 

ΒΕΚΚ,, πθβοῖο 
τηογδὶ,}) “Ποςκόρων, φιοὰ Ρ]α- 
οοὲ Τιοβοοκῖο δὰ ΡΕγγπ. Ρ. 985. 
οσαΐ ἀρὰ ΧΟΠΟΡΗ. ΠΊΡΟΥ ΠΥΡΩ͂Ν 

τὸ ἴαχθ, Τεν γ)6- 

β 

ὀρϑὸν, ἀληϑές. (1. 40γ.} 

Φ, ᾿“ποπλεύσεσϑαι. Ὁ. Ἷ. ἀπο- οὐΐϊὰ8 οδὲ ΟΥΠΘηι. δα ϑΥΠΠΡ, 

᾿ 

] 

ΨΠΠ, 99, ϑρὰ οἰἴδμπι ἱπῖγα ᾿Υ̓, 

110. οὐ οπιπεβ ΠΙΡΥῚ ἐπθαλαγ, Τ. 
ἢϊο “πιοςκουρίων., β60α πᾶσ. ἃ]. 
Δ Ὼ, “ἸΠιοςκούρων. 

4, Νικόστρατος δέ. 885. Νι- 
κόστρατός τε. 

Παρεμυϑεῖτο. Μῶοβαϊ. παρα- 
μυϑ. 

“ὐτῶν οτη. οοα. Β45. 

Μὴ ξυμπλεῖν. Μή ἄο, Βορ. 
((6.}), 564 πιδη. τοῦ, 1πΐ, νϑύξὶ 
δουρί. Οἵ. Μδιῃ. 
ααποὶ. 8. 6. 

“ιέφϑειραν. Τὰ 855. ἈΡΥΔ58 
οανὰδ τοῦ ἃ ἔδοίιν διέφϑειρον. 
Ότε. Ὁ. Ε. δ8η. διέφϑειερεν. 

5. “Ὲ οἱ Ρ]οιθ Ο, Ἐς Ῥα]. Ο. 
ΟΥ. ΒΒ. πὶ. Ατ. Οἢγ. )8νη. ΑἸ]ὰ. 
ΕἸοΥ. Βᾶ5. δὲ παπα ἀπ θ186. Ρ]λτὸ5 
Ῥτὸ ν]α. δ᾽ οἵ. 

Τιγνόμενα. Οοα, Βας. ἐγγιγν». 

Οχ. ὃ. 588. 
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Ἡραῖον ἵχέται, καὶ γίψνονται οὐκ ἐλάσσους τετραχοσίων; 
ὁ δὲ δῆμος, δείσας μή τι νεωτερίσωσιν, ἀνίστησί τὸ αὐ- 
τοὺς πείσας, καὶ διακομίξεν ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆ- 
σον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

(γ΄. Πελοποννησίων ᾿Δλκίδου καὶ Βρασίδου στρατηγούντων ἄφιξις, 
νίκη καὶ πάλιν ἀπόπλους. ος΄ -- π΄. ΟἹ Πελοποννήσιοι παρα- 
γίγνονται.) 

τ οξ. Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης, τετάρτῃ ἢ 
πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον δια- 
κομιδὴν, αἵ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες, μετὰ δ, 

τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι οὖσαι, παραγίγνονται"εφ.ξϑ'. 
τρεῖς καὶ πεντήκοντα. ἦρχε δὲ αὐτῶν ᾿“λκίδας, " ὥςπερ " 
καὶ πρότερον, καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει. 
ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου, ἅμα ἕῳ 
ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ. 

(Πελοποννησίοις ἀντιπλεόντων Κερκυραίων δύο νῆες αὐτομολοῦ- 
σιν, ἐν ἑτέραις δὲ οἱ ἐμπλέοντες ἀλλήλοις μάχονται.) ! 

οζ΄. Οἱ δὲ πολλῷ ϑορύβῳ, καὶ πεφοβημένοι τά τ᾽ 

8. Διακομίζει) διαπερᾷ. (λ. 4ὖγ.) --- 4. ᾿Ἐκεῖσε] εἰς τὴν νῆ- 
σον. (λ. 4“40γ.}) ' 

ος΄. 56. Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης] οὔπω καταλλαγῆς γε- 
νομένης. (λ. 4ὖγ.) --- Ἔν τούτῳ] τῷ πράγματι, τῷ δεινῷ. (λ. 
Κασσ. 40γ.) --- 6. “ιακομιδήν] διαπεραίωσιν. (1. Κασό. 4γ.) --- 
7. Πελοποννησίων νῆες} αἱ τεσσαράποντα, ὧν ᾿ΔΑλκίδας ἐστρατήγει, 
αὶ αἱ λοιπαὶ Λευκάδιαι, ἃς εἴρηκεν. --- 11. Ἐς Σύβοτα λιμένα 
τῆς ἠπείρου] τὸν ἔρημον, οὗ μέμνηται ἐν τῇ πρώτῃ. --- 12. ᾽Επέ- 
πλεὸν τῇ Κερκύρᾳ] κατὰ τῆς Κερκύρας ἔπλεον. (λ. 40γ.) 

οζ΄. 18. Οἱ δέ] οἱ Κερκυραῖοι. (λ. 4γ.) 

ἐδ. 
Βιβλ. ἁ. 
κεφινᾶ. 

᾿Αλκίδας. ΟΥ. οὲ Ῥαζ. ποβοῖο Τετρακοσίων. ΟἹ. τριακποσ. 
αιῖ5 ᾿Αλκείδας. Μή τι. 1. μή τε, οὐχὶ τί 8. τέ 

684, πγϑη. οβαιι. ΟἿ]. τί. 

Ζιεπέμπετο. Ὦ. Ατ, ΟΠ χ, 81. 
διεπέμποντο. 

ΟΛΡΟΙΧΧΥ͂Ι. Πέμπτῃ. ΝΠοκῖπι, 
πέμπῃ. 

Κυλλήνης. Ὦ. 1. Μιτυλήνης. 
ΑΥ να. ο. 60. Μοχ νἱγριθδηι 
Ροϑβὶ πλοῦν ρτίπιιδβ ἀρἝονῖῦ ΠδδοΚ. 

“Ὥςπερ. Οδ55. Ῥ8], Κορ. ΟΥ. 
τὰ. δ8η, 6, Ν]πᾶ, ὅςπερ., ἴογϑὶ- 
ἴδῃ τασίρ, ῬΙΔοουδὲ δἰΐϑιη Κἰβὲθ- 
τηᾶΐκοσο. (1)6 Ῥαττ, ἰδοεὶ 6 41].}) 

“Μιμένα τῆς ἠπείρου. πι. τῆς 
ἠπείρου λιμένα. 
Ἕῳ. Ὅλη. ἕως. 
ΟΡ. ΠΥΧΧΝΤΙ. Οἱ δὲ --- ναῦς. 

Οτορ. ΟοΥ, 46 ἐδ]. Ρ. 107. 

ὝΥΣ 



8.0. ΘΟΥΚΥΖΔΙΖΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΤ. 

ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν, παρεδκευάξοντό τε ἅμα 

ἑξήκοντα ναῦς, καὶ τὰς ἀεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς 
τοὺς ἐναντίους, παραινούντων ᾿4“ϑηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι 

πρῶτον ἐκπλεῦσαι, καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπι- 
, ς " 5 -" ν » , φ 

γενέσϑαι. 2. ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἡδαν 

σποράδες αἵ νῆες, δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν, ἐν ἕτέ- 
ν 4 ’ ΓΒ.) , φ ΄ ς ἿΝ 3 κ 

φαις δὲ ἀλληλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο" ἣν δὲ οὐδεὶς 

κόσμος τῶν ποιουμένων. 8. ἰδόντες δὲ οὗ Πελοποννή- 

σιοι τὴν ταραχὴν, εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυ- 
ραίους ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς 

τῶν ᾿Αϑηναίων, ὧν ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος. 

(Πελοποννησίων ἀϑρόων ἐπιπλεόντων καὶ ᾿Αϑηναῖοε ὑπο- 
χωροῦσι.) 

οή. Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι, πακῶς τε χαὶ κατ᾽ 
ὀλίγας προςπίπτοντες, ἐταλαιπωροῦντο καϑ' αὑτούς. οἵ 

δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι, φοβούμενοι τὸ πλῆϑος καὶ τὴν περικύ- 

8. ΣφᾶςῚ] τοὺς ᾿Αϑηναίους. (λ. Αὐγ.) --- 5. ΤΙρὸς τοῖς πολὲ- 
μίοις ] πλησίον τῶν πολεμίων. (λ. “410γ.) --- δ. Ηὐτομόλησαν] πρὸς 
τοὺς ἐναντίους. (λ. Αὐγ. )- 7. ᾿Δλλήλοις] οὐχὶ τοῖς ἐναντίοις. “Σ- 
8. Τῶν ποιουμένων] τῶν γινομὲ νῶν. πραγμάτων. (λ. 4“0γ.) --- 9. 
Τὴν ταραχήν) τῶν Κερκυραίων τὴν ἀσυνταξίαν, (λ. “4“0γ.) --- Πρὸς 
τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο) κατὰ τῶν Κερκυραίων “παρετάξαντο. 
τ: 40γ.) - 10. Πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς } παρετάξαντο δηλονότι. 
(1. 4ὐγ.) 

οη΄. 19. Κακῶς τε καὶ κατ᾽ ολίγας] ἀτάκτως καὶ μετὰ ὀλίγων 
νεῶν. (λ. 40ὑγ.}) --- 18." ᾿Εταλαιπωροῦντο] “ἔπασχον κακῶς οἱ Κερ- 
κυραῖοι. (Βασ.Ὶ --- 14. Τὸ πλῆϑος] τῶν ψεῶν τῶν ᾧ Κερκυραίων. 
(λ. 40γ.) ---- Τὴν περικύκλωσιν) τὸ περικυχλωϑῆναι ὑπὸ τῶν 11ε- 
λοποννησίων. (λ. 40γ.) 

Τὴ πόλει. Τῇ οτι. Εἰ. Ροϑβὲ ἐπιγενέσθαι ῬΙαπατι αἰδιϊπ- 
"Επίπλουν. Αριιὰ τεσ, ΟΟΥ. οἰΐοπθηι ΡΥ αἰ άϊα ΡΥΪΠλιι5 

νυϊρο ἀπύπλουν, 5οἃ οοαά. Α. ροβκιιϊΐε Ηδδοῖκ. 

Β. ἐπίπλ. φ, Ἦσαν σποράδες. τι. σπορ. ἦσ. 
“ἍἽμα.Οτορ.Οοτ, οοἂά. Α. Βιάνά. εν, Σῖς Ξ 
ἀν ττα Αριυὰ Οἴδβ. οι. που. Ετέραις. Ε,. ἑτέροις, σἴπὶ αἰς 

ΒΔ}}} ΠΡΥἱ νῆες. 5. Ὀὲβ 8]. πιδῃ, 
᾿Δεί. ῬΑ]... υχδ 5ο1δὲ, αἰεί. ΟΕ. 8. Ναυσί. Ο. ναῦς. Μοᾶο ταῖς 

Τι; ΤΡ. Χ{Ἀ42 λοιπαῖς σοπδϑηῖγοι! Μοχ ρΡοβὲ 
Παραινούντων --- ἐκπλεῦσαι. δύο νἱγρι]ανν ἀθ]ονὶὶ Ηδδοῖς,, 

»» Οἶδε Ἑπόαν, ΜΔ. τιν βούλομαι ᾿ βδοτνᾶνε Βοκκ, Νά. ποῖ, 
Ομ ἶδδα ραγέσυϊα τέ. ἦ 1|Κ. Ολν. ΤΥΧΥΤΙΠ. Τὴν περικύ- 

Ἐκείνους. Ε, ἐκείναις. Μοχ κλωσιν. Τήν ἂς, ΒΘ. (6.) 
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κλῶσιν, ἀϑρόαις μὲν οὐ προςέπιπτον, οὐδὲ κατὰ μέσον 
ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τεταγμέναις" προςβαλόντες δὲ χατὰ κέ- 
ρας, καταδύουσι μίαν ναῦν. καὶ μετὰ ταὔτω κύκλον τα- 

15. ξαμένων αὐτῶν, περιέπλεον, καὶ ἐπειρῶντο ϑορυβεῖν, 2. 
ὅ γνόντες δὲ οἵ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις, καὶ δείσαντες μὴ, 

ὕπερ ἐν Ναυπάκλτῳ, γένοιτο, ἐπιβοηϑοῦσι"' καὶ γενόμε- ἐδ. 
ναι ἀϑρόαι αἵ νῆες, ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς ᾿ἀϑηναίοις, κα τ 

ἐποιοῦντο. 8. οἵ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη, πρύμναν κρονόμε- πδ΄. 
γον" καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερχυραίων ἐβούλοντο προκατα- 

0 φυγεῖν, ὅτι μάλιστα ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωρούντων, 
καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τῶν ἐναντίων. 4. ἡ μὲν οὖν 
ναυμαχία, τοιαύτη γενομένη, ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν. 

(Οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοὺς ἐκ τῆς νήσου πάλιν διακομίξουσι, καὶ τὴν 
πόλιν φυλάσσουσιν, οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπὶ Δευκίμμην ἀπο- 

βαίνουσι.) 

ο΄. Καὶ οἱ Κερκυραῖοι, δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπι- 
πλεύσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς κρατοῦντες οἵ πολέμιοι ἢ 

τοὺς ἐκ τῆς νήδου ἀναλάβωσιν, ἢ καὶ ἄλλο τι νεωτε- 

Ἵ᾽ ᾿Ιϑρύαις μέν] ταῖς ἐναντίαις ναυσί. --- 5. Οἱ πρὺς τοῖς 
Κερκ.} οἱ Πελοποννήσιοι. --- ὃ. Οἱ δ᾽] οἱ ᾿ἀϑηναῖοι. (λ. 40γ.) 

οϑ΄. 14, Κρατοῦντες οἱ πολ.} τῇ ναυμαχίᾳ οἱ Πελοποννήσιοι. 
(λ. 4ὖγ.} 

'ἙἝ αυτούς. ῬΑ]. Β. ΑἸᾷ, ΕἸΟΥ͂, Κρουόμενοι. Ὁ. Ἐ΄. κρουσάμε- 
Βα5. (6. χοῦ οοά, Βα5.} πῦρ. Ψοι. 
ΘΊοΟΡΗ. ἑαυτοῖς. Ο. Ε', αὑτοῦυς. “Ἅμα τάς. Οὔν. ὥμα ταῖς. Μοχ 

ἸΠροςβαλόντες. 1. προςβολόν- Β, προκαταφυεῖν. 
των. ΑΥ. Οὔτ. 1), προςβάλλον- ἹἙαυτῶν δῖ ὅτε ρομῖξ Ψαΐ., 
τες, Ὠἰϊδὶ αιιοα ῬΟΒΊΎΘΗλτι5 ΘΥΤΌΥΘ μοϑῖ ὅτι Η., οἴ, Οὐ., ππᾶθ ΜΝ 
5ΟΥΙΡ6 Παροῖ προςβάλλονταις. βρθοίιι ἤοτοῦ, δὲ οοπιηιοᾶθ 
Ῥδϑιΐο μοβὶ α. μητὰ ργο μετά. ἈΠ 65586. ρμοϑβϑϑί. 

“ὐτῶν ἀ6. Ἀδερ. (5. ν. 41. πιδη. Τεταγμένων. Ο. τετεγμένους, 

6.) ΟΑΡ.ΤΧΧΕΧ. Σφίσιν ἐπιπλεύ- 
9. 41 νῆες. Αἱ οτν, Μοβαα. σαντες. Βι6ρ. Μαβαι. σφίσι πλεύ- 

σαντες. 
5. Ἤδη. Νἰγρυδην, ἀωᾶθ νὰϊ- ΣΗΩΝ ὦ ἜΕΣΟΝ δ 

ἤδη 'ϑηῖθ Βο6 νοΟα}. ἐπνθηΐειν, ᾿ ΡῸΡ ἐςς Ἐΐ᾿ τὰς ἔχ, ἐδ ὃν 
οὐ Ποῖα, ροσὶ 1ὰ χοιχαχίπλιις, 
(Βοκκ, οἱι,}) Ἢ καί. ΟΥ. εἰ καί, Ε., οι. καί. 
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οἰσωσι, τούς τε ἐκ τῆς νήσου πάλιν ἐς τὸ Ἣραϊον διε-- 
κόμισαν, καὶ τὴν πόλιν ἐφύλασσον. 5. οἱ δ᾽ ἐπὶ μὲν 
τὴν πόλιν οὐκ ἐτύλμησαν πλεῦσαι, κρατοῦντες τῇ ναυ-- 
μαχίᾳ, τριςκαίδεκα δὲ ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων, 
ἀπέπλευσαν ἐς τὴν ἤπειρον, ὅϑενπερ ἀνηγάγοντο. ὃ. τῇ 
δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, 
καίπερ ἐν πολλῆ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄντας, καὶ Βρασίδου 
παραινοῦντος, ὡς λέγεται, ᾿Αλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ 
ὄντος" ἐπὶ δὲ τὴν Δευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες, 
ἐπόρϑουν τοὺς ἀγρούς. - 

(Ὁ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐς λόγους ἔρχεται τοῖς ἐναντίοις. Οἱ 
δὲ Πελοποννήσιοι, αἰσϑόμενοι ναυτικὸν ᾿Αϑηναίων παραγιγνόμε- 
νον, ἀποπλέουσιν.) 

π΄. ὋὉ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ, περι-- 
δεὴς γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἵ νῆες, τοῖς τὸ ἴχέ- 
ταις ἤεσαν ἐς λόγους, καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅπως σωϑήσεται 
ἡ πόλις. καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐοβῆναι" 

τον δ τὶς, τὴν ἤπειρον] εἰς τὰ Σύβοτα. (.30γ.) --τ 6. Ἐπὶ μὲν 
τὴν πόλιν] κατὰ τῆς πόλεως" ἤγουν τῶν πολιτῶν. (λ. 4υγ.) -- 
Οὐδὲν μᾶλλον) ἤγουν οὐδ᾽ ὅλως. (1. 40γ.}) 

Τούς τε. Ο,, υἱ ν᾽ δέν, τοῦ 
τε, ΘΧ ΟΟΥΥ, ΡΒ ΓΙ, Ροιβρίο.: 

Πάλιν Μοϑαι. αὐ. ΟἸγ, Ὠδη. 
ε4, ὶπά, Ποῖθκ. Βεποά, ΒεΈκκ. 
Ἰάδπι ἴθ ΒΡ. Υδο. Ἰπ81, ΒΈΡΟΥ 
πάλαι 5οΥρῖ. τῇ. παλίν αὔὐξοτίρίο 

ἐν, Ἠδπὶ ΡΥ 5 ασαὰῦ παλ. 811α: 
γϑρογίατσιε ἐξθχίάσι τι ἐθηιρέϊεπε ἤω- 

γιοτιῖδ. ΝΌΪΙσοΟ (οι Ηδδοκ.) πά- 
λαι. Νὰ, δαμοῖ, 
Ἡραϊον. ῬΑ]. γαῖ. Ἥραιον. Αὲ 

νἱά. δουρί, ἀἰδού. δα 81, 
ὥ. Τῇ ναυμαχίᾳ. ΤῊ οὐ. Μίοσαι. 
ἀρχαὶ δέκα (5. τρὶς καὶ δέκα) 

δέ (855. ΟἹ, Ο. Ἐς ῬᾺ]. ἢν. Π6ρ.. 
(6.) σ΄. Ε. Μίοξαι. Ατ. ΟἿ γ- 
1)δη. Ηδδοῖς. Τῃ Ὦ. τρὶς κ. ὃ. 
γάρ. γυ σο (οὲ Β6ΚΚ.) τρεῖς καὶ 

δέκα δέν, πολ ἀθίθυῖιβ, Οἷ, 1, 1. 
. 471. Οαιῖεθο δέ αῖ. τρεῖς κι 
,. 1 (Ὁ ἘΠ) Ἐρὶδ «, ὃ. 
μὴ Μοβαιι. ἀνήγοντο. 

Ε ΕΣ ᾿γὰ 

8. ᾿Επέπλεον οπι. Ὦ. 
Βρασίδου. Ο. Ε΄. Βρασίδα. ΟἿ, 

᾿ ἀξ γα 35} ΗΑ: 
"Δλχίδῳ. σ. ᾿Δλκάδα. 
“ευκίμμην (455. Ε. ῬΑ]. Η. 

ναι, σιυῖρο (Ηδϑ8ςΕ. εὐ Β6κκ.}) 
“Λευκίμνην. Αἱ νὶά. 1. 9. Ρ. 138. 
ο  οἸΘμλαθιι ἱεῦκ τμμα οἱ ἴὰ ἢξ. 
Οοἶδ]. οὐδ οοτχιιρίλι5. “εύκι- 
μα.“ ὙΥΑΒ5. 

᾿ἀκρωτήριον. όσα, ἀκροτήρ. 
ΟλΡν. ΕΠΧΧΧ, Ἱκέταις. Ὧι. ΔΥ, 

ΟἸν. 1)". οἰκέταις. ΜοΞαι. δὰ 
τηᾶγα. οἰκώταις. 

Ναῦς. Βοσ. ((Ο.} πια]θ νῆας. 
Οὗ ΠοὉ. δα ΡΒ Υγ, Ὁ. 170. 

Ἐςβῆναι Ολε5. Ατιρ, ΟἹ. 
Ῥα]. ναι. Η. Αθξι ἰδ ) αν. ᾿ἦ 

ΟἸιχ. δι). 
Ηδδοῖς, ΒοΚκ. ἐπ ἐμβῆγα. 
οὗ Ἱα, ΤΠ οπι, ΝΜΊα δ." Ὀὐκ “Ἢ [τ6- 
Τμμ δὶς ο.ἕ ὃ1, Ἰορηταν ὕσους ἔπει- 

10 
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ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα. 9. οἱ δὲ Πελοποννή- 
ὅιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δῃώσαντες τὴν γῆν, ἀπέπλευ- 
σαν" καὶ ὑπὸ νύχτα αὐτοῖς ἐφρυχτωρήϑησαν ἑξήκοντα 
νῆες ᾿Αϑηναίων, προςπλέουσαι ἀπὸ Δευκάδος" ἃς οἱ 

᾿ἀϑηναῖοι, πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς μετ᾽ ᾿41λκί- 
δου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μελλούσας πλεῖν, ἀπέστειλαν, 
καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουχλέους στρατηγόν. 

(δ΄. Κερκυραίων ἐς τοὺς ἐχϑροὺς ὠμότης, ὧν τοὺς πολλοὺς ἀπο- 
χτείνουσιν, ἢ ξαυτοὺς φονεῦσαι ἀναγκάζουσιν, οὐδὲ τὰ ἱερὰ 
αἰδούμενοι.) 

πά. Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυχτὸς εὐϑυς 
κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν" καὶ 
ὑπερενεγχόντες τὸν “ευκαδίων ἰσϑμον τὰς ναῦς, ὕπως 

μἢ περιπλέοντες ὀφϑῶσιν, ἀποκομίζονται. ὡ. Κερκυ- 
ραῖοι δὲ, αἰσϑόμενοι τἄς τὸ ᾿Δττικὰς ναῦς προοπλερύσας, 

π΄. 8. Ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήϑησαν] [διὰ φρυκτοῦ ἐμη- 
νύϑησαν. (Δ. Κασσ. .4γ.}} ἀντὶ τοῦ ἀρχομένης ἡμέρας διὰ πυρσῶν 
ἐμηνύϑησαν. 

πα΄. 9. ᾿Εκομίξοντο ἐπ᾽ οἴκου] ἐπεραιοῦντο. (λ. αὐγ.} - ἴῦ, 
Ὑπερενεγπόντες] ὑπερβιβάσαντες (λ. Ἄν) δ τὸ ἕργον ἡρωϊπόν. 
(4ὐγ. ) --- Ὅπως μὴ πε ριπλέοντες ὀφϑώσιν] ἵνα μὴ περιπλέρντες 
ἕξωϑεν τὴν Λευκάδα καὶ τὸν ἐσϑμὸν φωραϑῶσιν. ὑπὸ τῶν ᾿4ϑη- 
γαίων. --- 11. ᾿ἀποκομίζονται) ἀποπλέουσιν. (λ. “ὐγ.} 

σαν ἐςβῆναι.““ ἨΑΑΟΚ. Ααά. εκ 
ΙΝ. 25. 

Τριάκοντα. Ῥοβὲ ποὺ νοοϑρ. 
νσο δααιιπίιγ προςδεχόμενοιν 
τὸν ἐπίπλουν, ατιΔ6 οἵη. (858, 
Ἀμδ,.. ἴ, γαῖ. Η. Ἀοου ( Οὐ» ὃς 
4υ]ρὰ5 Απρ. αι, Ἡ, 6. ἴχι πιᾶτρ, 
Ῥομιλῖ, Η, θδα, τπᾶη. δουρί, 
Απὑρ. οἱ Ο. α]. πιδη., οἷ Ατνσ, 
συϊάθαι 68, 411ι88 ΟΠ οἶα ῥ᾽ ηχῖϊ, 
Ἡδδοκ. ν1}]0 ν6] ουὐσουθ δχο 1556 
ΟΥθαϊς, ΒΘΚΚ. πποὶδ Ἰο] 5]. ΕΧ 
ΘΟ Ο]1ο ομΐπι 6 ν61]}}15 ο. 79. δείέ- 
σαντες μὴ σφίσιν ἐπιπλεύσαντες 
αἀιιοῖο ογία εἰ βϑοιιματιηλ 68, 
«τας ἀθ ΑΥὐτ, οὐῖ. ο. 11. αἰδραῖας 
νἸΏλ115., ἀο θα διιῃΐ, 

ῷ. μέσου ἡμέρας. Ὁ. μέσης ἡμ. 
Αἱ ΝΩΝ. 1.9}. δὰ Ρ)υυγῃ. Ρ. 59. 54. 
οἱ ἙΒοηι. Νῖδρ. ν.. 609. 

Καὶ ὑπό. Καί οτι. Ατ. δι. 
Δηΐα καί διΐθν να]ρο ( εἴ ἀρπὰ 
Ηδδοῖ.) ριιπούπηι, ἀρια ΒοκΙν, 

σομληια οο]  οσαῖΐιχ. 
Προςπλέουσαι. Ψ]η4. πλέουσαι. 
Οἱ ᾿Αϑηναῖοι. Οἱ οἵα. οοὐ. Βαϑ. 
Στάσιν. Νὶμπα. κατάστασιν. 
᾿Αλκίδον. Ο. Ἐ. ᾿ἀλκείδου. 
ΟλΡ. ΓΧΧΧΙ, Τὸν Δευκα- 

δίων. (855. Ο. ΡΔ], τ. γαῖ. τῶν 
“ευκαδίων. 

Φ, ο, ἈΚεκρυραῖοι δὲ --- Δακεδαι- 
μονίους [ο. 82. 1π1:.1 Πίοπ, Ηαὶ. 
θὲ. 150... 7[..883...8. ρ. 143, 
Κυ. 7 νναϑὺ. 
«πἰσϑύμενοι. Ὀῖομ, δ]. αὐσϑα- 

ψόμενοι. 
 Προρφπλεούσας. Ε,, ἐςπλ. οι 

πρὸς 5. ες. ϑίδιϊηι Ἰ) οι, δοσὶ- 
ρίαϑβ 1ρεχ τούς τε. 



ἐδ. 
χεφ. οἴ. 
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τάς τὸ τῶν πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τὸ Μεσ- 
σηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον, πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ 

τὰς ναῦς περιπλεῦσαι χελεύσαντες, ἃς ἐπλήρωσαν, ἐς 
᾿ ς ὅρια Ἂ ’ ΕΣ [7 , - 

τὸν Ὑλλαΐκον λιμένα, ἐν ὅσῳ περιξκομίζοντο, τῶν 

ἐχϑρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον" καὶ ἐκ τῶν νεῶν 
ὅσους ἔπεισαν ἐςβῆναι ἐχβιβάξοντες, " ἀπεχρῶντο "- ἐς 
τὸ Ἡραῖόν τὲ ἐλϑόντες, τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄν- 

ὃρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν, καὶ κατέγνωσαν πάντων 
άνατον. 8. οἵ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπεί-- 

σϑησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφϑειραν αὐτοῦ ἐν 
τῷ ἱερῷ ἀλλήλους" καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχον- 

, 1. Οἰχομένας} ἀποπλευσάσας. (λ. 4γ.} --- Τούς τε Δήεσση- 
νίους] οὖς ὁ Νικόατρατος ἢ ἐκ ΝΝαυπάκτου ἢ πεντακοσίους ἤγαγεν. 
--͵,8. .-ΕἘπλήρωσαν] ἀνδρῶν δηλονότι. (λ. .40γ.) --- 4. Ἔν ὅσῳ] 
χρόνῳ δηλονότι. (1. 4ὐγ.) --- Περιξκομίξζοντο περιέπλεον. (λ. 
Κασσ. 4γ.) --- 5, Λάβοιεν)] ἀντὶ τοῦ ἔλαβον. (λ. Κασσ. 4ὖγ.) -ττ 
11. Δλλήλους] νῦν ἀντὶ τοῦ ξαυτούς. --- Ἔκ τῶν δένδρων τινές] 
μετεωριζόμενοι δηλονότι. (1. Κασςδ. 44γ.}) 

Μεσσηνίους. ῬαΑΙ. ΟΥτ. Ὦ. Ατ. 
ΟἸγ. Πΐοη. ΗΔ]. Μεεσηνίους. ΑἹ 
νἹὰ, 1. 3.» 581. )8η. ἡΠισηνίους- 
ΜΜοχ οὑπὶ ΒΕΚΚ, μοβὶ ὄντας σοπι- 
πιὰ ΡΥῸ ΟΟ0]0 ρμοδιιίηλι5. ΟΡ ργδθ- 
ς68, τέ. 

ἱγλλαϊκόν. Μοκαι. οὲ Ὠΐοη. 
ΗΔ]. ρ. 884. γλαϊμκόν. ΟΕ, ο. 79. 
δ. 8. ΑΥ. γλιακόν. 

᾿“πέκτεινον. Ἐ', Ἐ.. ἀπέκτειναν. 
᾿Ελβιβάξοντες. Τὶ, αι. ἐκβιά- 

ἕξοντες, αιιοα αοτίντι Ἰσποτϑηΐ 
ΘΕΓΘῚ ΔΘ. δου μίοτθϑ Οἵ, ϑο πη οἱα, 
Τοχ. Οτ. 

᾿ἡπεχρῶντος. Ψυϊσο (Ἠδδβοῖς. 
ΒΟΚΚ.) ἀπεχώρησαν, αηιιοά (8 
Κυΐρ, ρ». 149, δχοιισαίιμι.) 56η-- 
ἔθη ἴθι ΡΘΟΥΝ ΧΕ. Ατιρ'. ἴῃ τη ᾶΥ δ, 
γ0. ἀπεχρῶντο. οι αἸϊτογ ΟἹ. 
πῃ ΤδΥρ, (ΟΠ ΐδθα ἰδηιθη Ὀγοχὶ- 
τηἃ αἰδιϊηοιἱο 6} οἱ ἘΝ, 5. ν. ἃ]. 
ΥΠ811. ..) ΝΟΌΣ 1816. “4 ὙΥΑ55. Εἰ 
Υξα δι1α., Ζοη. δ] χιιο Ἰεχίοορστα- 
ΡΗΣΪ Ἰθρῖββθ ν᾿ ἀδπέιγ, ΟἿ. αἄποῖ, 
Αριπὰ ΐοη. ΗΔ]. 1. 1. ἀνεχώρη- 
σαν. Ἠργπιδηπις ἀπεχώρισαν 
σΟΟὨΙΘΟΙΐ, 

Ἡραῖον, ῬΑ]. 11. γαῖ. Πίσῃ. 

ΗΔ]. Ἥραιον. ..1)6 ναγϊοέαϊο ξουὶ- 
Ῥίηγαθ νοοὺ Ἡραῖον αοὶξ 80]1- 
Ῥυγρ. δᾶ Ὠϊοη. “ ὈΌΚ. Οἱ. 79, 
1 ΕὉ 4Θ΄ ΑΥΡ, Οχτξ, πνς 

ἱκετῶν. Ατ. οἰκετῶν, ἰιϊᾶάθπι- 
418 μϑ1}10 Ἰηΐγα (οἱ ἴδηι ο. 80, 
1η11,}) ϑ8ῖς δἰΐδηὶ βουϊρίις ΠΡΟΣ 
)]1οη. 
Ως πεντήκοντα. ΝΑ114: οἰἱγοί- 

ἐθν ἐγίφίπία,, αἰεὶ τριάκοντα 18- 
ξοτγῖς, Ρτὸ ὡς Ἄοοἄ. Βα5. ἐς. 

Πάντων. «πάντων οἰπὶ Ὠΐοπ. 
ΗΔ]. ρτο πάντων Ιοσο, χιοά εξ 
ΔΌΧΙΡιι5 Ταοΐξ, δὲ Βαῖτις νϑῃ6- 
γπθηΐῖαθ οοησγαξ, δὲ 80 δοάθη 
Ῥαβϑίηι δα ὶθείινγ, Ψα]θὲ οπισιθα 
ΟΥ̓ΆΤΕΣΤ.Ο, τχυ 67 δο 5." ΝΝΑΒΘ5.  Επ 
αἰιοϊουαὲθ νν55,. αι ἀο] σέο ἴπ 
οομπίθχει πάντων ΡΥῸ 60 ἢ πᾶ Υϑ, 
ἁπάντων Ῥοξιιογαῖ, πος σϑοβθ- 
Ῥίυπι 6ϑὲ. “ἦς Ὁ Κ, Οὐιιπι ΟΠ 85 
ΠΟΥ γοϊγαρθοΐηῦ, πάντων γὑϑοῖθ 
ΥΘδΕ θυ ἤδδοκ. οὲ ΒΘΚΚ, ΟἹ. 
ἂδ Ατῖ. οὐἹῖ. Ρ. 85. 

8. Διέφϑειραν. Ὠ. Μπά. δειέ- 
φϑειρον. 
Ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους. Ἐ. ἀλ- 

λήλ. ἐν τῷ ἱερῷ. Ῥοδὶ ἀλλήλους 

5 
916, 
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το, οἵ δ᾽, ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο, ἀνηλοῦντο.- 4. ἡμέρας 
τε ἑπτὰ, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς δξήκοντα 
ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχϑροὺς 
δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες 
τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν' ἀπέθανον δὲ τινες καὶ 
ἰδίας ἔχϑρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλο- 
μένων ὑπὸ τῶν λαβόντων. 5. πᾶσά τε ἰδέα κατέστη 
ϑανάτου, καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐ-- 
δὲν ὅ τι οὐ ξυνέβη, καὶ ἔτι περαιτέρω. καὶ γὰρ πατὴρ 
παῖδα ἀπέκτεινε, καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο, καὶ 

1. Ἡμέρας τὸ ἑπτά] ἤγουν καϑ' ἡμέρας τὸ ἑπτά. (λ. Κασσ. 
“40γ.) -- ὅ. Σφῶν αὐτῶν) ἤγουν ἑαυτῶν. (1λ. Κασσ. 40γ.) --- 4, 
Τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες] τὸ ἔγκλημα" ἤγουν ἐγκαλοῦντες ἔγκλη- 
μὰ κοινὸν τὴν κατάλυσιν τοῦ δήμου. (1. 4ὖγ.) --- 6. Καὶ ἄλλοι] 
ἀπέϑανον δηλονότι. (λ. 41γ.) --- 7. Ὑπὸ τῶν λαβόντων] τὰ χρή- 
ματα. (}λ. 4υγ.) τῶν δανεισαμένων. (Βασ.) --- ὃ. Καὶ οἷον φι- 
λεῖ --- ---Ἴ πάντα [δηλαδὴ] τὰ εἰὐωϑότα ἐν ταῖς στάσεσι γίνεσϑαε 
τότε συνέβη, καὶ ἄλλα δὲ περισσότερα ἐν ταύτῃ τῇ στάσει. ὥςτε 
ὑπὲρ πάσας τὰς ἄλλας ἐγένετο. --- Καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ] 
καὶ οἷον ἔϑος ἐστὶν ἐν τοιαύτῃ στάσει. (1. 4Ὁγ.) --- Οὐδὲν ὅ τὸ 
οὐ] ἀντὶ τοῦ πᾶν. (λ. Κασσ. 40γ.) 

διιέοτα νυΐσο (οὲ ρα ΗδδΟΚ.) 
ΟΟΥλ8) Ῥοϑβὶ ἀπήῆγχ. οοϊοη 16- 
δίθασ. Νοὸβ τοπι 1πνΘΥ 1118 9 
«αδπιατδη δἰΐϑηι τἰγοσιια ἸΟοῸ 
οὐπὶ ΒΘΚΕ, νἱχσι δ} ρΌπΘΥθ 11- 
οοἵ, 

᾿Αἀνηλοῦντο, οΞαιι. ὠνῃροῦν-- 
το; 6Χ ἱπέοσρυ. ΟἱὨἉ, δαμοῖ, 

4, ἧς ἅς, ΟΥ. Απΐεδα Ὁ. ἑπτάς. 

Ὁ Ἑὐρυμέδων Οα5ς., Ῥαϊ. Ψαῖ, 
Η. Βερ. (6.) Πίοη. ΗΔ]. ΒοκΚ. 
χὰ ΟΥ. τὲ Εὐρυμ. Νυϊρο (οὲ 
ρα Ηδδοϊς,) (6. ὁ. 

Ἰαρέμεινε, ἹΚερκυραῖοι. Ψυἶσο 
παρέμεινεν, οἱ Κερκυραῖοι. ϑ8οά 
οἱ οπη. 855. Αἥὕἰις. ΟἹ. Ο. Ε΄, ῬΆΙ]. 
τι, Καῖ, Η. θς. (6.} οοὐ, Βδε. 
Οὐ. Ὦ. 1. Ε, Μοβαι. Αυ. Οἢγ. 
1)4, δδοκ. Βεῖκ,, οἱ παρέμεινε 
( 8ῖη9 γ) ἀδμὶ (855, ὦ, Εὶ, Ο. Οὐ. 

Β. Ὦ. Ε.. 8. Ηδϑοϊς, Βεκκ, δὲ 
Σογίαβϑθ οἰΐϑηι ΡΠ γ65. 

ΖΙοκοῦντας. Οοά. νεῖ, Πίοῃ, 
ΗΔ]. ἰθβίθ ϑυιθαγρ. δοκοῦντες. 

Τοῖς τόν. Ἀοἰδις. ὡς τόν οὐπ- 
Ἰθοῖῦ, Αἱ νὰ, δαἀμποῖ. δὲ πίθου 
Ἡδτ. δὰ Ψὶρ, Ρ. 700. οὐ Ο6]], 
εα ἢ. 1., ἃ αιιὸ Κυὶίρ. Ὄχρ]ϊοαιῖο 
(1. ἃ. Ρ. 150.) τεϊαϊαίαγ, 

“1ὲ τινες. ΟΥ. δὲ καί τινες. 

᾿Οφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόν- 
των, Ὦ,. 1. ὑπολαβόντων τῶν 
ὁφ. Ῥοβὲ λαβόντων δτιῖθπι οἴ 
Ἡδδοὶς, ρΥὸ οοἱο Ρ]θη6 ᾿ἱπίθυριι- 
χἰμλτ5, 

5. Ὅ τι οὕ. ΟΥ. δ᾽ τ καί. 1. 
ὅ τι μή. Νὶπά, γτὸο οὐ ξυνέβη 
ΒΟΥ θὲς ἐξυνέβη. 

Περαιτέρω. Ὅα]. περαιοτέρῳ, 
γἶδὶ ἴῃ Σ᾽ ΒΟΥ, ἴαϊδιιβ δδὶ ΕΥοῆι- 

116], 

Ἀ 
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πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο᾽ οἵ δέ τινες καὶ περιοικοδομη- 
ϑέντες ἐν τοῦ “Ζ΄ονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέϑανον. 6. οὕτως 
ὠμὴ στάσις προὐχώρησε, καὶ ἔδοξε μᾶλλον, διότι ἐν 
τοῖς πρώτη ἐγένετο. 

(ε΄. Παρέκβασις περὶ τῆς πασῶν τῶν “Ἑλληνικῶν στάσεων φύσεως 
καὶ αἰτιῶν. πβ΄ --- πδ΄. Ὃ πόλεμος καιρὸν παρέχει στάσεων.) 

πβ΄. ᾿Επεὶ ὕστερόν γε καὶ πᾶν, ὡς εἰπεῖν, τὸ Ἔλ- 
ληνικὸν ἐκινήϑη, διαφορῶν οὐσῶν ἑχασταχοῦ τοῖς τε 

- , ’ ᾿ ᾽ ’ 2 ΄ 

τῶν δήμων προσταάταις τοὺς Δϑηναίους ἐπάγεσϑαι, καὶ 

τοῖς ὀλίγοις τοὺς “ακεδαιμονίους, χαὶ ἐν μὲν εἰρήνῃ 
ΕΣ “. τ ᾿ς ῇ ὃς ο ᾿ - 

οὐκ ἂν ἐχοντῶν πρόφασιν, οὐδ ἑτοίμων παρακαλεῖν 917. 

αὐτούς πολεμουμένων δὲ, καὶ ξυμμαχίας ἅμα ἑκατέροις 10. 

ἽΣΑΡΝ Πρύς] ἀντὶ τοῦ ἐν. (Βασ.) -- Περιοικοδομηϑέντες] κτί- 
σμασι περιληφϑέντες. (λ. Κασσ. 4ὐγ.) --- 3. ἘΞ Ἐν τοῦ τς τὸ ἑξῆς 
ἕν τῷ ἱερῷ τοῦ “Πονύσου. (4“υγ. ) --- Οὕτως ὠμὴ στάσις -- -Ἰ 
ἀντὲ τοῦ εἰς ὠμότητα πολλὴν ἡ στάσις προεχώρησε" καὶ μᾶλλον, 
φησὶν, Ῥμὴ ἔδοξεν ἤπερ ἐγένετο, ἐπειδὴ πρώτη ἐν τῷ πολέμῳ γε- 
φομὲ ἕνῃ ἐξένισεν αὐτοὺς, παρὰ τὸ εἰωϑὸς γενομένη. --- 8. Εν τοῖς] 
ἤγουν ἀνὰ Κερκυραίοις. (1. Αὐγ. ) 

πβ΄. Ὕστερον] ἤγουν μετ΄ ἐκείνην. (1. 4ὑγ.}) -- Πᾶν τὸ 
λληνοὸν ἀντὶ τοῦ πᾶντες οἱ σμλλήψεβ. (λ. 40γ.) --- 7. Τοὺς 
᾿Αϑηναίους ἐπάγεσθαι] λείπει τὸ ἀξιούντων. - ὃ. Τοὺς “ακεδαι- 
ἀπ μοοι εἰκότως οἱ ὀλιγαρχικοὶ τοὺς “ακεδαιμονίους ἐπεκαλοῦντο, 
ἐσπουδακότας ὀλιγαρχεῖσϑαι τὰς πόλεις. -- 9. Οὐκ ἂν ἐχόντων 
πρόφασιν “ΕἹ ἀντὶ τοῦ αἰτίαν οὐκ ἐχόντων πρὸ τοῦ πολέμου κα- 
λεὶν αὐτοὺς τῶν Ἑλλήνων, νῦν δὲ λαβόντων ἀφορμὴν διὰ τὸ 
ἐχϑροὺς εἰναι ἀλλήλοις «Ἱακεδαιμονίους καὶ ᾿ἄϑην αίους. --- 10. Καὶ 
ξυμμαχίας ἅμα --- ---- Ἶ ἡ, διάνοια τοιαύτη " οὗ προεστῶτες τῶν δή- 
μῶν καὶ οἱ ὀλιγαρχικοὶ ῥᾳδίως ἑκάτεροι παρὰ ᾿Αϑηναίων καὶ Ἴα- 

Πρὸς αὐτοῖς. Πρός οπι. δ αἴ., Τῷ ἱερῷ. ΜοΞχα. τὸ ἱερόν. 
8. Κ. 686, τηᾶπ, Βαβρὸὶ Η, ΡῬγτο δ Φμλ κε κεῖα ὩΣ Εν ον 

αὐτοῖς διιΐζοιι {τι ναι. Η. αὐτούς, ἤσαη ποι ἐνίας, ΚΤ με νϑ 
ῬΑ]. ἰοβίθ ΒΈΚκ, αὐτοῦ, ἰεϑῖθ Ὄιοῆ, ἘΠξοΣ ΑΞ τὲ ΤΩΝ 
ΕΥοπιπιοὶ. αὐτοῦς. ᾿ς ΘΉΜΗΝ ἐῚ Κι 

᾿Εχτείνοντο. Ὦ. 1. ἀπεκτείνον- ἘΣ 
τὸ ἀαϊατὶ οὐϑηΐ, τι8 Τὰ] 1116 ἀπε- “Διότι. Ἀερ. (6.}) ὅτε, 
ως του αμ πὶς ἀπεχτείνουντο Ο αν ΧΑΧΙΙ, ᾿ Ἐκεῖ» σα. 

᾿ ᾿ . (65) ἐπειδή. 
Καὶ περιοικ. Ἰῖοι. Ἰοσιιῖι οἷ- ΝΥΝ ΑΝ: 

δὴ χαὶ οἱ περίοικ.), εθὰ δυΐῖο. Τῶν δήμων. Ὁ. τῷ δήμῳ. 
Θχριηχίςρ Βοἰβὶς, ἱἙκατέροις. Ῥοδὲ πος νοσαῦ. 
Ἔν τοῦ. Ο. ἐκ τοῦ, οἴχπι ἐν 856. νἱγραϊα, ἡχολεμι}}} αἰδιϊμ σιΐ γὸ- 

ἔκ 4]. ἤϊδῃ, 1ὰπ|, 14. ααποῖ. 
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τῇ τῶν ἐναντίων κακώσει καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ αὐ- 
τοῦ προςποιήσει, ῥᾳδίως αἵ ἐπαγωγαὺὶ τοῖς νεωτερίζειν 
τι βουλομένοις ἐπορίξοντο. 9, καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ 

χαλεπὰ χατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν, καὶ ἀεὶ 

ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ἢ. μάλλον. 

δὲ χαὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν 

ἕχασται αἷ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται. ἐν μὲν 

κεδαιμονίων ἐπήγοντο; διὰ ̓ προςποίησιν συμμαχίας, δύναμιν ἕαυ- 
τοῖς περιποιούμενοι, τῶν μὲν ᾿᾿ϑηναίων ἑτοίμως ὑπακουόντων τοῖς 
δημοτικοῖς, ἵνα προςποιήσωνται συμμάχους αὐτοὺς, καὶ δι᾿ αὖ- 
τῶν βλάψωσι “ακεδαιμονίους, τῶν δὲ «“Ἰακεδαιμονίων ὁμοίως τοῖς 
ὀλιγαρχικοῖς διὰ τὸ αὐτό. --- 1. Σφίσιν αὐτοῖς] ἤγουν ἑαυτῶν. (λ. 
40γ.) --- 9. ΤΙροςποιήσει] χτήσει βοηϑείας. (λ. .4“ὑγ.) --- 8. Καὶ 
ἐπέπεσε] συνέβη. (λ. Αὐγ.) --- Πολλά] κακὰ δηλονότι. (1. 4ὐγ.) -- 
Καὶ χαλεπά] ἤγουν οὐ ὁάδια ἐνεγκεῖν τοὺς πάσχοντας. (. “40γ.) -- 
4. Κατὰ στάσιν) ἀντὶ τοῦ διὰ στάσιν. (λ. 40γ. ) -- Γιγνόμενα μέν] 
ὡς τῇ͵ φύσει ἑπόμενα. (1. 4“ὐγ.) --- 5. Ἢ αὐτὴ φύσις] ἤγουν καϑὸ 
τρεπτή. (λ. 40γ.) -- ᾿ηάλλον δέ! μᾶλλον δὲ καὶ ἧττον. οἷον εἶ-- 
πεῖν, ἐν ἄλλῃ πόλει μᾶλλον ἐν ἄλλῃ δὲ ἧττον, πῆ μὲν πλέον, πῆ 
δὲ ἔλαττον Σ ὡς συνέβαινεν ἑκασταχοῦ. - 6. Καὶ ἡσυχαίτερα] ἤγουν 
ἠρέμα καὶ κατ᾽ ὀλίγον ἐπερχόμενα. (1. 4γ.) --- Τοῖς «εἴδεσι “τρό- 
ποις. (λ. 40γ.) --- ἰῶς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ ---Ἰ ὡς ἂν αἱ τύ- 
χαι καὶ αἵ μεταβολαὶ πίπτωσι. 

Κακώσει. Ἠϊς ἴῃ 455. δὐύϑϑβᾶ 
βοτγίρίαγα 1ηΐογ κακῶσαι οἱ καί 
τ] οἴ Οὐαὶ δραίλιηλ νΔΟΙΙΠῚ, 
πο δ5εχ βϑρίθιηνα Πἰτογὰ5 οαρε- 
ΥγΘ Ροϑβϑβεῖ. 

αὐτοῖς. ΑἸᾺ. ΕἸοΥ. Βδ85. αὑτοῖς, 
4116ηὶ ΕΥΥΟΥΘΙ ἔ, 5, ΘΟΥΥΘΧΊΠ115, 

Προςποιήσει. Βορ. (6.) προς- 
ποιήσειν. 

41 ἐπαγωγαί. Ατίΐο, ομ1, ΤῈ. 
ἹΝεωτερίζειν τι. ΤΊ οἱ. 1). 
9, Πολλὰ καὶ χαλ. Καί οχι. Ο. 

ἘΦ Ια. δίθρι, Αρρδϑμάᾷ. δὰ 
δουρί, Ὧ6 14]. Αἰξ. ρ. 85. “ 
ΗΓ 8. ΟἿ. ΜΜαιν, ὃ. 444. 4, 

᾿Δεί. Ῥα]., τὰῦ 5016 :, αἰεί. 
ἘΎΕΕΠΝ ΟἹ]. 
᾿ἀνϑρώπων. αι, Ἡ. τῶν ἄνϑρ, 

Αἴ νῖάε Ἰοσοβ ᾿πλι δίουιν ἴῃ αα- 
τοῖς, ῥγοΐαΐος οὲ Βογῆθηι. 69 
δοιλΐη, Ογυ, αἸ501Ρ1. γβοθη8. Ρ. 65. 

Μᾶλλον δέ. Ῥοδὲ πᾶδο 1 δα, 
Τῖρ5. οἵ ἀριιᾶ Ηδβοῖς. ῬΌΥρθύδηι 
ν γσα]α σομεορίοίζιν, Ν1ὰ. αὐποὶ. 

ΟΣ, 

ϑοπο]αβίαπῃ μῶλλ. δὲ καὶ ἧσσον 
16 ρ 556 1188 8150 1 σα τγ ἈΡΥΘΒΟΗ. 
δἰ σε. ἘΕΓΊΣ, γ».. 172:) 
Ἡσυχαίτερα. αν. ἡσυχώτερα, 

56 ,, ῬΠοπια5 Μ8ρ΄. διιοτου ταὶ 
Ἰναῖιι5 ἰἸοοἱ χΘΙ1οἿΣ ΘΟ ΡΤ ΩΤ αγᾺ 
ἡσυχώτερος; [ ἀρτιὰ 811085 Αἰτ1608 
το ἱπδιιθῖία. Ψ1α, Βατίτη, ΟΥ̓, 
τηᾶχ, δ.65. δαποῖ. 6.] 86 ἃ Θπιοι-- 
ἀαμπάϊιηι οδὲ ἀριιὰ διιὴν νἹτππὶ 
δογίρίμγαθ διεειλαγμένα,, αιιοα 
οἰΐατῃ δα, Οο]1, ομϑιάοι. [Νιῖπὸ 
εἰπϑηἀδίιηι θεῖ.7. 6 Ὁ Κ, Ἐ᾿, ἡσυ- 
χέστερα. 

Καὶ τοῖς. Καί οτα. 1. 
εἴδεσι. Ο. ἔδεσι. 11. ἤϑεσι. 
“Ἰιηγμλαγμένα. Ε. διυβαὺμ. 
ἕῶς. ἱ Ὰ ξως. 

"“Ἔκασται. ῬΑ]. 1, Ναὶ, Ο. ξἕχα- 
στα, ροβίγθηιιβ αὐτὶ ς΄ 5. ν΄. Ὁ]. 
χη, Ὁ, ὧὐ ( 8. ἂξ α]. χχβϑι.) 

πκασταῖι. 
“Τῶν ξυντυχιῶν. Ο. τῶν ὡρῶν 

ξυντυχιῶν. 
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γὰρ εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν αἴ τε πόλεις καὶ οἵ 
ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι, διὰ τὸ μὴ ἐς ἀπκου- 
σίους ἀνάγκας πίπτειν" ὁ δὲ πόλεμος, ὑφελὼν τὴν εὐ- 
σπορίαν τοῦ καϑ᾿ ἡμέραν, βίαιος διδάσχαλος, καὶ πρὸς 
τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ, 

(Οἱ τρόποι τῶν πόλεων μάλιστα διεφϑάρησαν., καὶ τόλμα, ἀπάτη, 
ἐπιβουλαὶ, ἀπιστία ἐπηνοῦντο.) 

8. ἸἙστασίαζέ τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυ- 
στερίζοντά που πύστει τῶν προγενομένων πολὺ ἐπέφερε 

1. Καὶ οἱ ἐδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσιν} οἷ ἐδιάξον- 
τες ἀνειμένας ἔχουσι τὰς γνώμας. (Ἅ. Κασσ. Αὐγ. ) -- 2. " Διὰ 
τὸ "μὴ --Ἰ ξκφρασις στάσεως. (.4ὐγ.) - Διὰ τὸ μὴ ἐς ἄκουσ. 
ἀνάγκ. π.] ἀκούσιον ἀνάγκην τὴν δι᾽ ἀπορίαν γιγνομένην λέγει. 
[ἤγουν διὰ τὸ μὴ ἀναγκάξεσϑαι περιπίπτειν ἀγουσίοις πράγμασι. 
(λ. 4ὑγ. )] -- 4. Τοῦ καϑ'᾿ ἡμέ ἔραν] βίου δηλονότι. --- Πρὸς τὰ 
παρύντα] πρὸς τὴν παροῦσαν κατάστασιν. (λ. .40γ. ὙΠ ΥΞΞ Πρὸς τὰ 
παρόντα -- ὁμοιοῖ] τοῖς παροῦσιν ἐξομοιοῖ τὰς γνώμας. νῦν γὰρ 
ὀργὰς τὰς γνώμας καὶ τοὺς τρύπους ἐκάλεσεν. --- 6. ᾿Εστασίαξ ἔ τϑ 
οὖν τὰ τῶν πόλεων --- ---Ἴ ἐστασίαζον αἱ πόλεις, καὶ αἱ ὕστερον 
τῶν ἄλλων σασιάζουσαι, οἷα προπεπυσμέναι τὰς ἑτέρωϑι στάσεις, 
ἐπὶ τοῦτο ἐφέροντο καὶ ἔῤῥεπον ταῖς διανοίαις ; ὥςτε κατὰ πολὺ 
ὑπερβαλέσθαι τὰς ἀλλαχοῦ στάσεις γινομένας. --- Καὶ τὰ ἐφυστε- 
φίζοντά που] τὰ ὕστερον γινόμενα. (λ. 47.) 

Οἱ ἐδιῶται. Οἱ οπϊ. οοὔ. Βας. 

᾿ἀκουσίους. Μίοβαι. ἀκοσίουρ. 

ὑφιστερίξ. ὕπιις ΠΡ Υ Πίοῃ, αὶ. 
Ῥ. 959. ἀφυστ. 

Πύστει. Ἀριὰ Τΐοῃ. ΗΔ]. ρ. 
886, 56π16] ἐπὶ πύστει, οχ ἴη- Τὰ παρόντα. τ. ΟἾγ. τὸ πα- 

ὴ 1οΥρυ., βπθ ἐπί Ἰάθπι ρ. 9658. ἴα οὖν. Ῥγοχηϊπι τάς οἠι. 1), 

᾽Οργάς. Ὦ. Ατ, ΟἸγ. απ. πιᾶτρ. 
διορ, (ξογίαβεο οἰἴδηι δ α]ϊα, 
«αὶ ἐμερθέμηι ΝΟΥΙΔΙ .) ὁ ὁρμάς, 6ὁΧ 
ΤΉ ΘΥΡΥ. Νηι ὀργαί πιιμο βυιμΐ 
απίπιογιεπι αὐξεολίοτιος, ἐπροπία. 
ΟΕ, αἀμοῖ. 8) 1, 140. 

8. ᾿Εστασίαξέ τε. ., Ὅς ἮϊΞ5 δὲ 
Ερῳ4, νἱα. Πίοη. δ]. περὶ τῶν 
τοῦ Θουκ. ἰδιωμάτων γΡ. 151. 6, 
Βυαμοοῖ, [Ρ. 886. Β.}]“ Η 3. 
ἀΠὐαρκος Ὀΐοῃ. ΗΔ]. ἐστασία- 
ἕον οἷϊαι, “ὁ ὙΥΑ58. 

(α.) ᾿Εφυστερίξοντα. Βιορ. 

Ὧ1. Υ6Ο, ΠΊΔ), δι ρα βοσίρι, ἀπό, 
4ιοα οἰΐαια 1. Ο, 6556 ἀἴοῖὲ ΘΟ 81]. 
ἸΙοβ αι. πίστει οχαγαξ, ἘΔ] 8 ΡΥ. 
τ}. οἰΐαπι οοα, Β88. 

ΤΙρογενομένων. Ὁ. προγεγενη- 
μένων, 1 εοπιὸ] ἴοι. ΗΔ]. μ. 
886. δογίρίατα Πποϊααταν δρᾷ 
δαηα. Ρ. 958. Εδάθηι ἰθπιροτα 
μὰ ΧΟπορ)οη δ ΠΥ βαθρ ββὶ- 
τ16 οοριπαιπίιγ, Ο, προςγενο- 
μένων. 
Πολύ. ἸὨῖΐοπ. ΗΔ]. Ρ. 886. Ρὲὶ5 
πολλήν, ατιοα οοὐ. ΒᾶΔ5. 6χ διπδηα, 
μάροὲ, ποὰ ἱπδρίο, δεᾶ ἢ. 95. 
πολύ. 
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τὴν ὑπερβολὴν τοῦ καινοῦσθϑον τὰς διανοίας τῶν τ’ 
ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ. 
4. καὶ τὴν εἰωϑυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα 
ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος, ἀν- 

5 δρία φιλέταιρος ἐνομίσϑη, μέλλησις ἃὲ προμηϑηὴς, δει- 

1. Καινοῦσϑαι καινοτόμα εἷναι. (1. Κασσ. 4ὐγ.) -- Τῶν τε 
ἐπιχειρήσεων - τοῖς τρόποις τῶν ἐπιχειρήσεων καινοῖς εὐρισκομέ- 
ψοις καὶ τῇ δεινότητι τῶν τιμωριῶν. -- 2. ;“Περιτεχνήσει] τῇ κα- 
αουργίᾳ. (Βασ.) ὃ. περινοίᾳ. -- ̓ ἡτοπίᾳ } τῷ ἀήϑει. - 8. Τὴν εἰω- 
ἁυῖαν ἀξίωσιν -] τὴν κειμένην; φησὶ; τῶν ὀνομάτων χρῆσιν ἀν- 
τήλλαξαν. καὶ ἐπιφέρει εὐϑὺς κωϑέκαστον. - Τὴν εἰωϑυῖαν ἀξίω- 
σιν -- ---ΟἸ ἀξίωσιν μὲν τὴν σημασίαν εἶπε" [περιφραστικῶς ἀντὶ 
τοῦ εἰπεῖν τὰ ὀνόματα εἴρηκε τὴν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων᾽ (Βασ. } 
δικαιώσει δέ [ἀντὶ τοῦ τῇ] ἑαυτῶν δικαίᾳ κρίσει. βούλεται δὲ εἰς 
πεῖν ὅτε μετέϑεσαν τὰ ὀνόματα" οὐ γὰρ, ὡς νενόμιστο, πρόσϑεν, 
ἐχρῶντο κατὰ τῶν “πραγμάτων; ἀλλὰ μεϑήρμοσαν κατὰ τὴν ἑαυτῶν 
κρίσιν. τὴν μὲν γὰρ ἀλόγιότον τόλμαν, (ἥτις καὶ ϑρασύτης λέγε- 
ται,}) ἀνδρείαν προφηγόρευσαν. τὸ δὲ φιλέταιρος παρελκύντως κεῖ- 
ται. κέχρηται δὲ αὐτῷ διὰ τὸ προςϑεῖναι τόλμαν ἀλ ὄγιστον» ἵνὰ 
σπαρίσωσις γένηται. -- 4. Τύλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος] τὸ τολμᾷν 
ἀλογίστως. (λ. 4“0γ.}) --- 5. ἘῈ Μέλλησις δὲ προμηϑής ] τὸ ΒΕ 
καὶ ἀναβάλλεσϑαι μετὰ προμηϑείας. (Κασσ.) - “Μέλλησις δὲ 
ἘΞ} τὴν δ᾽ εὐλάβειαν καὶ τὴν μέλλησιν. τὴν διὰ ,»πρόνοιαν. γιγνο- 
μένην δειλίαν ὠνόμασαν, εὐπρεπῆ" τὴν δὲ σωφροσύνην, φησὶν, ἂν- 
ανδρείας προκάλυμμα ᾧοντο᾽ καὶ τὸ πρὸς πάντα συνετὸν πρὸς 
στάντα ἀργὸν ἔλεγον" τὸ δὲ μανικῶς ὀξὺ ἀνδρεία παρ᾽ αὐτοῖς ἔνο- 
ἐίξετο. (Δ. Κασσ.) 

Καινοῦσϑαι. ῬΑ]. ἴε, Ψαῖ, Ἡ. 70. ϑ8εα νῃ]σάτοπι ΟΥ̓ θη 1059 
(16 οὕηϊ ἂξ 8. ὃ 8]. πι8}.}) κχε- 
ψοῦσθαι, 5ϊοιιδ χκαινός εὲ κενός 
111, 80. οοπξιιϑα νἱα]πητι5. Ὁ οι. 
Ἠαΐ. Ῥ' 958. δὲ βοπιθὶ δἰΐαιι Ὁ. 
886. ἐς τὸ καινοῦσϑ'., εχ ἱπίεγρυ. 

Τῶν τ᾽ ἐπιχειρ. Τέ οτι Οχσ. 

Περιτεχνήσει. 1)ῖοτπι. ΗΔ]. Ρ, 
887. ἐπιτεχνήσει, 504 Ρ. 886. οἱ 
953. στερίτεγν. ΟΥ. 051. 1. Ὁ. 
258. Ἰ)εἴμαα Πίομ. Ηδ], Ρ. 958. 
πος τῇ. 568 εχίϊο, οτῖ. Ρ. .886. 

4, Τὴν εἰωθυῖαν --- ἀργόν. 
»9 διά αὲ Ῥ]υΐδτοῖ. 46 Αι]. Ρ. 
56. [918. Ξοᾳ, Μοσα]. οἂ. υνγι- 
ἴθ.) ὙΝΑΘ5. ,, Πίοῃ. Ηδ]. 
Ρ. 150. [887. ] τὴν εἰωδγυῖαν τῶν 
ὀνομάτων ἀξίωσιν οΥαἀϊπα ρϑι]ο 
νϑμιιδιϊοῦρ πϑιια δθηεὶ ὀχ θεῖ," 

βοχνδὶ Ρ. 959. Ὁ. Ἐν εὐωϑθεῖαν. 

“ἡντήλλαξαν. Ὦ. ἀντιλλαξαν. 
Τόλμα --- ἀργόν. 4.1) 1οη. Ηδ]. 

Ῥ.- 186. [ν. 808. Ἀ.] Τόλμα --- 
πρόσχημα ΠΘΥΠΙΌΡΘΏ. Ι, περὲ 
᾿Ιδεῶν. 6, «] ἀπρεπής; μῖηο 
οοχχϊροπάμυϑ. “ς γΥΑΘδ89. 
Μὲν γάρ. Γάρ Ὠϊοη. ΗΔ]. οἵη. 

Ρ.954., 564 Βαβρεῖ Ρ. 808. εἰ 887. 
᾿ἀνδρία.  ΕΒΙ. 1). ἘΝ τλς 

Ὥδη. ἀνδρεία. Τιὰ Ὀϊομ. ΗΔ], 
Ῥ. 808., 56α ἀνδρία Ρ. 887. οἵ 
954. .. ᾿“νδρεία οἰΐαπι Ρ] τα Υοἢ.. 
1. ἃ. οὐ Αὐ͵βδι]α, 46 Ὠϊοῖ, οἷν. Ρ. 
109. δ ΙΝ, ΟἿ. ἀϑΑσιε, οσιδ Βι 
158. 

Φιλέταιρος. Ο855. 11. Η. Οτ. 
(Πΐς ἃ ρζύ. πιδη.} Ὁ. (Πὶς απο- 
416. οἴ ΑἰΤ8. ΤΙ ΟΥ18. ΘΡΡΙΟ 5 ,) 
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λία εὐπρεπής" τὸ δὲ σῶφρον, τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, 
καὶ τὸ πρὸς ὅπαν ξυνετὸν, ἐπὶ πᾶν ἀργόν" τὸ δ᾽ ἐμπλή- 

ΞΜ 2 ὃ Ἁ , Π Ἀ κ 3 ἈΝ ΧΑ 

κτῶς ὀξὺ, ἀνδρὸς μοίρᾳ προςετεθϑη ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ 918, 

ἐπιβουλεύσασϑαι," ἀποτροπῆς πρόφασις εὔλογος. 5. χαὶ 
ὃ μὲν χαλεπαίνων, πιστὸς ἀεὶ, ὁ δ᾽ ἀντιλέγων αὐτῷ, 5 
ὕποπτος. ἐπιβουλεύσας δέ τις. τυχῶν, ξυνετὸς. καὶ ὑπο- 

νοήσας, ἔτι δεινότερος" προβουλεύσας δὲ ὅπως μηδὲν 

φ, Καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετόν] καὶ τὸ μετὰ συνέσεως ἔρχεσϑαι 
εἷς πᾶν ἔργον. (λ. 4υγ.) --- ᾿Ἐμπλήκτως  μανιωδῶς. (λ. 40γ.} -- 
8. ᾿ἀνδρός] τῆς ἀνδρείας. (λ. 4ὖγ.) --- ἀσφάλεια δὲ τὸ ἐπιβου- 
λεύσασϑαι] τὸ ἐπιπολὺ βουλεύσασϑαι δι᾿ ἀσφάλειαν πρόφασις ἀπο- 
τροπῆς ἐνομίξετο. - 5. Αὐτῷ] τῷ χαλεπαίνοντι. (λ. 4γ.}) --- 6. 
Καὶ ὑπονοήσας ἔτι δεινότερος) καὶ ὁ ὑπονοήσας ἐπιβουλεύεσϑαι 
[δηλονότι] ξυνετώτερος ἐνομίζετο. --- 7. ΠΠροβουλεύσας δὲ ---Ἴ ὁ 
δὲ προσκοπῶν, δηλονότι ὅπως μήτε ἐπιβουλεύειν μήτ᾽ ἐπιβουλεύε- 

5 φ' 3 »" ᾿ ᾿ , .« ’ 

σϑαι ἀνάγκη τις αὐτῷ γένηται, διαλύειν τὴν ἑταιρίαν ὑπω- 
πτεύετο. 

1. Ε. πὶ. (5Ξ6α ἴῃ πος οσογγθοῖ. 
φιλαιτέρος,) 1)4η. φιλαίτερος. 
(ΒΕΚΚ. ργυο αὐ. πιαὶθ Νίοβαι.- 
γηθηιοῦδί,) 

Εὐπρεπής. Ῥιιποία Ροβὲ πος 
νοΟΔ}. δὲ ροβὺ πρόσχημα ἴπ σοπι- 
χηδία πλαΐαν ΒΟΚΚ. 

Τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα. Ὠΐοι, 
ΗΔ]. ρ. 808. πρόσχημα τοῦ ἀνάν- 
δρου, 564 νιΐίρσδγθηι οτὐαϊ θη 
βουνδῖρ. 888, 6958. αἴχιιο ΤΉ ΟΠ. 
ἹΜαρ. ἴπ πρόσχημα, αευΐ ,,), πρό- 
σχημα πὶς οχροηϊ πρόφασιν καὶ 
τὸ οἱονεὶ προκάλυμμα. “ ὈὉΌΚ. 

Πρὸς ἅπαν. Ατ. Οἰτ. δῃ. 
παράπαν. Πΐοη. ΗΔ]. Ρ. 808. εἰς- 
ἀπαξ, 568 ». 888. εἰ 954. οἴτηι 
νὰ]ρ. σοπβθηιι, Ῥοβὲ ἀργόν νῈ]- 
δο ριυιποίιπι 16 δ ταν. 

Ἐμπλήκτως. Β. ἐκπλήκτως. 

ἹΜοίρᾳ. ῬιΘ5. μοῖρα. 

᾿Ασφαλεία. δ υῖρο (1τ, ΒΕΚΕ, δὲ 
αριιὰ Ὠίοπμ. ΕΑ]. Ρ. 954.) ἀσφά- 
λεια. 5οὰἀ ἀαιίνιιην οἱ ποηνῖπδι]- 
σι ἰπχία σο] ] σοαῖος παροῖ Πΐοη. 
ἨΔ]. Ρ. 838., 6Ε 1Πππὶτϑροποπατπι 
Θεεθ νἱθουαης ϑυίθηγα. οἱ Βτο- 

ἄον., σιυΐθι5 Ραυτ Ηδδοκ, ΟἿ, 
80}01]. Κυϊΐο. 1,1, ». 155. οἱ δᾶ- 
ποῖ. Απΐθ πος ποθ δι 6Π} 
ψα]σο Τπγδι1ι5. Ρποΐηλ ΟΟ]]οοᾶ- 
{ῈΓ, 

Τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι. ΑΥ, ΟἾν, 
δ, τοῦ ἐπιβουλεύσασϑιαι, 6χ 
σοτγϑοϊΐομθ οἢ» να]σ. ἀσφάλεια 
ζαοῖα, Οὗ αιιδθ ἀ6 Β15 Πρ Υ5. αἴ5- 
Ῥαϊαῖα δος ἀθ Αὐἵ, ΟΥέ, ο. 6, 
Μ416 ἰϑίτασ Κα βτθπακ, πϑπο Βοσὶ- 
Ῥἤαιτδηι σουηπιθπηάαὶ, οἱ Γη αν. 
Ρ.6. τοῦ ἔτι βουλεύσ. ἴπα6 δγιιῖξ, 
Οτ. τὸ ἐπιβουλεύεσϑαι- 

5. Χαλεπαίνων. Β. γκλεπαίνειν. 
(ομϊθοξιγας πᾶν (πάντα ) ἐπαι- 
νῶν. οἵ κακὰ ἐπαινῶν τιειηο- 
γαὶ Γἡπᾶαν. Αἱ νἱᾶ, ποῖ, 

᾿Επιβουλεύσας δέ. Ῥτοχίπια δα 
σιροβουλεύσας δέ οὉ 5]. 1}θ πὶ νο- 
οαθ] τα. οχίτιιπι οἤλ. ἢ, οὲ 
ΒΌΡΡ]. ἃ]. τσπδη, 1π Ὦ. τὶς τυχών 
πῃ πιᾶτσ. δα. πᾶ, 

τυχών. Ὠϊΐοπ. ΗΔ]. Ῥ. 889. οὲ 
954. ποῦ πλϑῖο τυχῶν τε. Ῥαϊ. 
τυχῶν. Νίγαιυ]α δὐιῖθι ἀπὲ ΒῸΟ 
γουθιῖηι ἃ} οὐϊν, Εῖρ5. αὐ άϊα δβὲ 
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αὐτῶν δεήσει, τῆς τε ἑταιρίας διαλυτὴς, καὶ τοὺς ἐναν- 
2 , δ, -» 3 ς [4 ιν} , 

τίους ἐκπεπληγμένος. ἁπλῶς δὲ, ὁ φθάσας τὸν μέλλοντα 
κακόν τι δρᾷν ἐπῃνεῖτο, καὶ ὁ ἐπικελεύσας τὸν μὴ δια- 

νοούμενον. 6. καὶ μὴν καὶ τὸ ξυγγενὲς τοῦ ἑταιρικοῦ 

ἀλλοτριώτερον ἐγένετο, διὰ τὸ ἑτοιμότερον εἶναι ἀπρο-- 
φασίστως τολμᾷν. οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμένων νόμων 

᾽ , " » ͵ 7 . Η ; 
οὐφελείας αἵ τοιαῦταν ξύνοδοι, ἀλλὰ παρὰ τοὺς καϑε- 

στῶτας πλεονεξίᾳ. καὶ τὰς ἐς σφᾶς αὐτοὺς πίστεις οὐ 

ῷ. “Ἁπλῶς δέ] καϑολικῶς “φάναι. (1. Α4ὐγ.) ἘΚ ᾿Ἐχπεπληγμέ- 
Φος] φοβούμενος. (Βας.) -- Ὁ φϑάσας τὸν μέλλοντα -ς τὴν 
ἀντὶ τοῦ, ὁ πρὶν παϑεῖν ὑπὸ τῶν πολεμίων αὐτὸς προλαβὼν, 
"αὶ ποιήσας τοὺς πολεμίους, ἐθαυμάζετο. [η οὕτως ὁ τὴν, 
ἑαυτοῦ ἑταιρίαν καὶ πρῶτος τὸν πολέμιον δράσας κακῶς ἔπῃ- 
νεῖτο. (λ. Κασσ.}] -- 8. Καὶ ὃ “ἐπιχελεύσας τὸν μὴ διανοούμε- 
νον} ὁ παρακελευσάμενος τοῖς μὴ διανοουμένοις κακόν τι δοά- 
σαι “ἐπηνεῖτο. [ὁ παρ δ μη σηῖα φϑάσαι, δηλονότι; τὸν μὴ δια- 
νοούμενον. (1. 4ὐγ. }] -- 4. Καὶ μὴν καὶ τὸ ξυγγενὲ ς τοῦ ἑταιρι- 
κοῦ -- ---Ἰ καὶ μὴν καὶ οἱ ξυγγενεῖς, φησὶ, τῶν φίλων ἀλλοτριώ- 
τέροι ἐνομίξοντο ; διὰ τὸ ἑτοιμότερον τολμᾷν ὑπὲρ τῶν φίλων τοὺς 
φίλους ἢ τοὺς συγγενεῖς. -- 6. Οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμένων νόμων 
-- ---]} οὐ γὰρ κατὰ τοὺς κειμένους . φησὶ, νόμους ὠφελεῖσϑαι ϑέ- 
λοντες. τὰς τοιαύτας ἐποιοῦντο συστάσεις καὶ ἑταιρίας, ἀλλὰ παρὰ 

τοὺς ὑπάρχοντας νόμους διὰ πλεονεξίαν. -- 7. “Παρὰ τοὺς καϑε- 
στῶτας] νόμους δηλονότι. (1. 4ὐγ.) --- 8. Καὶ τὰς ἐς σφᾶς αὐτοὺς 
πίστεις --] πιστοὶ, φησὶν, ἦσαν ἀλλήλοις. οὐχ ὅρκους διδόντες, 
ἀλλὰ κοινῶς τε παράνομον πράξαντες. (1. Κασσ.) 

ΖΙεήσει (455. Ο. Ἐ, Ῥα]. 1ι. ναὶ, 
Η. Β6ρ. (6.) ςοἀ. Βα5. Ὁ. 1. Ε. 
Μ]πά. τι. Πδη, Πΐοη, ρΡ. 889. εἰ 
954. Ηδδοκ. Βοκῖς. Δ α]ρο δεήσοι. 
Αῃΐθα οοἱ, Βδ5. αὐτῷ. 

Τῆς τε. Τέ οτα, Ὁ. 1. 

ἱἙταιρίας. Ὁ. Ἐν 1ι. 1. ἕται- 
ρείας. Οἷ, φι86 46 51 π|1}101ι5 η0- 
ΤΩΪΗἾθι15 ἀΐσία βιηξ ἀ6 Αὐὶ. οὐίξ, 
Ῥ- 163. 54. “Εταιρία 1υ15 Θχαγδίιν 
ριὰ Χομορἢ. 1 Ηἰσι. Οὐ. Ψ|α, 
Τϑηιθῃ ῬοΥυβ. αὐ λιν. Οὐ. ν. 1070, 
διδίθη Β, διαλυπῆης. ΡῬΪ. διαλύτης. 

«Καὶ τούς. Ὦ. 1. τούς τε. 

ο"“πλῶς τοτμιὰν δὲ ροβῖϑα οὐ 
γὰρ --- πλεονεξίᾳ Ῥίοη. Ηδὶ. Ρ. 
19}. [890. Ἶῳ ἼγΑ58. 
το ὁ. Ὦ. καὶ ὅς, ἴῃ πλᾶτρ. ὁ. 

᾿Επικελεύσας τὸν μὴ διανοού- 

μενον. Ὦ. μὴ ἐπικελεύσαντος δια- 

νοούμενον, ερᾷ σαντος ᾿ἰπθοῖα 
ποίαϊιπι δὲ ἴῃ ἸιᾶΥσ, 8]. Ὠϊδη: 

σας τὸν μή. Ναὶ. τοῦ μή. 

6. ᾿Δλλοτριώτερον. Οτ. τὸ ἀλ- 
λοτριώτερον. 

᾿ἡπροφασίστος. 1. διὰ τὸ ἄπροφ. 
Μετὰ τῶν. Ἐ,. μετὰ τῆς τῶν, 

βίοις ὁοοα, Βα5. δχ διῃθ"ᾶ, ὅ501- 
1ὰΡθα τὰ (πῃ μετα) 5. ν. αἷ. πηδῃ, 
ἴχπι ἢ). 

᾿διφελείας. Ῥα,, ΟὟ ΑΙ; Η͂ς 
Βοκὶς. ὠφελίας. Οἔ. ἀο Ατῇ, τὴν, 
Ῥ- 158, Οοπηρᾶγαι 5 ψ αἰΐαθ δὲ 
Ποη. Ηδ]. 1πιθυρυθΓα  ]Ο ἢ Ἶ118 
σομ]οία5 ὠφελείᾳ. Ν]ά, ἐδηαθα 
Ἰχῦρ, Ἰιυ]ρι 157... δὐλγοῦν 

Ἐς σφᾶς. Ἐς οτι. 1) 8, 



8555. ΘΟΦΚΟΣΥΖΟΥΙΒΞΥΓΓΡΑΦΈΕΙΣΥΤ. 

τῷ ϑείῳ νόμῳ μᾶλλον ἐχρατύνοντο ἢ τῷ κοινῇ τι πα- 
ῃ με ῳ [4 3 ᾿ -»" . ,’ » ἐ ΄ 

ρανομῆσαι. 7. τὰ τε ἅἀπὸ τῶν ἐναντίων καλῶς λεγόμενα 

ἐνεδέχοντο ἔργων φυλακῇ, εἰ προὔχοιεν, καὶ οὐ γενναι- 
ὅτητι. ἀντιτιμωρήσασϑαί τέ τινα περὶ πλείονος ἣν, ἢ 
αὐτὸν μὴ προπαϑεῖν. καὶ ὕρχοι εἴ που ἄρα γένοιντο 
ξυναλλαγῆς, ἐν τῷ αὐτίκα, πρὸς τὸ ἄπορον ἑχατέρῳ δι- 

, ᾽ ΄ Ω 

δόμενοι, ἴσχυον, οὐκ ἐχόντων ἄλλοϑεν δύναμιν. ἐν δὲ 

1, Τῷ ποινῇ τι παρανομῆσαι] τῇ κοινῇ παρανομίᾳ. (λ. 4ὺγ.) -- 
Τά τε ἀπὸ τῶν ἐναντίων τε. τοῖς ὀρϑῶς, φησὶν, ὑπὸ τῶν ἐξ 

Ἡδεις λεγομένοις ἐπείϑοντο οὐ δι᾽ εὐγνωμοσύνην, ἀλλὰ εἰ ἔργῳ 
πρείσσους ἦσαν αὐτοὶ τῶν ἐναντίων, καὶ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ καϑεστή- 
κεσαν. --- 8. Γενναιότητι] ἀντὶ τοῦ χρηστότητι καὶ ἁπλύτητι. (Βασ.) 
-- 4. “Περὶ πλείονος ΑΝ περὶ πλείονος" ἐποιοῦντο δρᾶσαί τι κακὸν 
τοὺς ἐναντίους, ἢ αὐτοὺς μὴ παϑεῖν. ἀντὶ τῶν ἁπλῶν γὰρ ἄντι- 
τιμωρήσασϑαι͵ καὶ τὸ μὴ προπαϑεῖν. (λ. Κασσ.) --- 5. Καὶ ὅρκοι 
εἴ που ἄρα γένοιντο --- Ἴ καὶ ὁπότε, “φησὶν, ὅρκους, παράσχοιεν ἀλ- 
λήλοις περὶ διαλλαγῆς » παραυτίχα μόνον ἴσχυον. οἱ ὅρκοι, καὶ μέχρε 
τούτου ἐπίστευον. αὐτοῖς; ἕως ἐν ἀπορίᾳ τοῦ ἄλλως πιστεῦσαι κα- 
ϑεστήχεσαν. ὡς ἂν εἶ ἔλεγεν, εἰ ἦσαν͵ ἐν ἀπορίᾳ τοῦ πιστεῦσαι τῇ 
ἑαυτῶν δυνάμει, καὶ ἐπυϑέσϑαι τῇ ἑτέρων δυνάμει, ἔσχυον ἕν αὐὖ- 
τοῖς οἱ ὃ ὅρκοι" εἰ δὲ συνέβη τινὰ αὐτῶν δυνηθῆναι, παρ᾽ οὐδὲν 
ϑέμενος τοὺς ὅρκους ἐπετίϑετο. (λ. Κασασ. ) -- -7η. Ἔν δὲ τῷ παρα- 

τυχόντι --- ---Ἴ ἐν δὲ τῷ συμβαίνοντι καὶ τῷ μετὰ ταῦτα χρόνῳ ὁ 

Πλείονος. Νὶπα. πλείονας. 

"Ὧρα. Ῥαϊ. ἄρα. 
Γένοιντο. ,.) Ὠΐοῃ. ΗΔ]. Ρ. 151. 

[891.1 ἐγίγνοντο εἰ γένοιντο, 
[ος οἰΐαπι Ρ. 892... οἱ σιυιγϑβιι5 
Ῥ. 164. γίνοιντο [ἀριιὰ Β615Κ, 
Ρ- 955. γένοιντο]. “ ΥΥΑΒ5., Γέ- 
υὐϊθεὸ οἰΐαπι ΤΉομ. Νίαρ. Παθξ 
πη διηλλάγη. τᾶ δηΐαι 151 Ἰοσϑη- 
ἀτηι δβδὲ [δὲ παρὸ Ἰϑαῖταγ}, θὲ 
κατηλλάγη ; ϊθηι ἐνηλλάγη, διηλ- 
λάγη » συνηλλάγη, αἴιὰ6 οΠληΐα 
ἴῃ δα, Εγδπ θα. ρϑύρθσδιῃ ὄξυτο- 

Τῷ ϑείῳ νόμῳ. (δες ἃ 5080]. 
ΑἸ οϊαηο ἱπίγοαιιοῖα 
σοΥ; νοΥἶ5 Ποη. ΗΔ]. [Ρ. ΚΤ Σ 
τῷ ϑείῳ καὶ νομίμῳ. “ ὍΛΩΙ 
Οὐ πθπιο ἴφοὶ!δ ἀϑϑϑηιθίαν, Β. 
ἁγείῳ 5.ν, 686. χγδῃ, δἴαιιθ οεΐαμα 
οοά. Βα5. ὁχ ὁπιθηᾷ. οὐ τῷ νόμῳ. 

᾿Ἐκρατύνοντο. Ὑὶμπά. ἐκρά- 
τοῦντο. 
Τῷ κοινῇ. Μοϑαι, τὸ κοινῇ. 
7. Καλῶς. Ῥοεὶ ῬΥΠΉ 811. 501- 

Ἰαθδιη Πιῖι5 νοῦ, ἰπ (855. 5ρᾶ-- 
τη ν 8 ΟΙΠΙΤῊ ἀιιουιι νΘΥΒ 1} 
1546 δὰ γένοιντο. 
᾿Ενεδέχοντο. Ι. ἀνεδέχοντο. Ὦ. 

ἀναδέχοντο. 
Φυλακῇ. Οοπηπια ποι Πϊς, ἐθὰ 

δηΐθ ἔργων, σορίταντε ο5586 5΄0Π0]. 
Ἄρπα 20. πἰγοσιιθ Ἰοοο νίτρι- 
1Ιὰ ἀθεϑῖ. 

Τέ τινα. Τέ οπι. α. Ῥτο ἂἀν- 
τιτιμωρήσασϑαι ἴῃ 8.010]. οἹΐπι 
ἀντιτιμωρήσεσϑαι, 564 εχ Αἰι. 
ΘΟΥΓΘΟΙ ΠῚ, 

ψοῦνται. ““ ὩΠΚ. Μοκχ νἱγριῖαθ 
Ῥοβὶ ξυναλλ. εἰ αὐτίκα νι]δὸ (οὲ 
Ἀρια Ηδδοκ,) ἀρ, ; 566 Ρροβξὲ ξυν- 
αλλ. ργυοϊαβίπ ΠῚ ν τα απ ΕὟ. 
Ῥογί. οἵἵπὶ Πίοη, ΗΔ], 

Πρὸς τὸ ἄπορον. Δὰρ,. πρὸ τὰ 
ἄπ. Ατ. ΟἸν. πρὸς τὸν ἄπορον. 
1285. πρὸς τὴν ἄπορον. . ϑιαίίηι 
ἕχατέρων Ἄσομϊϊοϊορ δὶ ΠΝ 

᾿Εχόντων. Ὦ. ἔχοντες. ποῦ 

δ 
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τῷ παρατυχόντι ὁ φϑάσας ϑαρσῆσαι, εἶ ἴδον ἄφρακτον, 
ἤδιον διὰ τὴν πίστιν ἐτιμωρεῖτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, 

καὶ τό τε ἀσφαλὲς ἐλογίξετο, καὶ ὅτι, ἀπάτῃ περιγενό--: 

μενος, ξυνέσεως ἀγώνισμα προφελάμβανε. ῥᾷον δ᾽ οἵ 
πολλοὶ, καχοῦργοι ὄντες, δεξιοὶ κέκληνται, ἢ ἀμαϑεῖς 
ἀγαϑοί" καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. 

(4ΐϊτια τῶν στάσεων.) 

8. Πάντων δ᾽ αὐτῶν αἴτιον ἀρχῇ ἡ διὰ πλεονε- 

ἀπὸ τύχης ἐσχηκὼς πρῶτος τὸ ϑαῤῥῆσαι καὶ “δυνηϑῆναι ἡδύτερον 
μᾶλλον διὰ τὴν πίστιν ἐπετίϑετο, ἤπερ ἐκ τοῦ προφανοῦς μαχόμε- 
Ψνοβφ᾽ καὶ τότε μάλιστα ἀσφαλὲς ἐνόμιξε τὸ ἐπιτίϑεσϑαι. διὰ τὸ 
ἄφρακτον εὑρεῖν τὸν ἐναντίον ; τοῦ ὄρκου τῷ ϑιάῤῥει. καὶ διὼ τοῦτο 
δὲ ἥδιον μετὰ τὸν ὅρκον ἐτιμωρεῖτο, ὅτι δόξαν “φρονήσεως ἐλάμ- 
βανε, τῇ ἀπάτῃ τοῦ ὅρκου καὶ τῇ τέχνῃ περιγενόμενος. (λ. Κασσ.) 
-Ἔυδι ἈΞ ᾿ἡ“μαϑεῖς] κακῶν. μᾶλλον τοὺς κακούργους συνετοὺς κα- 
λοῦσιν ἤπερ τοὺς τῶν κακῶν ,ἀμαϑεῖς ἀγαϑούς" καὶ ἡδέως ἔχου- 
σιν οἱ ἄνϑρωποι κακοῦργοι εἶναι καὶ δεξιοὶ καλεῖσθαι. ἢ ἀμαϑεῖς 
καὶ ἀγαϑοί. (40γ. γε ΘΗ σῷ μέν ἐπὶ τῷ ἀμαϑεῖς καλεῖσθαι. --- 
᾿Επὶ δὲ τῷ] ἐπὶ τῷ πανοῦργοι καλ εἶσϑαι. - 7. Πάντων δ᾽ αὐτῶν 
αἴτιον --- πῇ πάντων δὲ τῶν εἰρημένων κακῶν αἴτιον ἣν ἡ ἐπι- 
ϑυμία τοῦ βούλεσϑαι ἄρχειν τῆς γῆς διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτι- 
μίαν. ἐκ τούτων δὲ ἡ στάσις ἀρχὴν λαμβάνουσα (φημὶ δὴ τοῦ “ἄρ- 
χειν καὶ τῆς πλεονεξίας καὶ φιλοτιμίας) ὕστερον λαμβάνει ἑτέραν 
τῶν καπῶν αἰτίαν, τὴν τῶν στασιαζόντων προϑυμίαν, ὥςπερ εἰς 

:: ἕξιν Ἂ ἐρχομένων αὐτῶν τοῦ περιγενέσθαι καὶ μὴ ἡττηϑῆναι τῶν 
ἐναντίων. 

Τὸ τε. Ὦ. ὅτι. 8.10]. τότε. 
Αἰ νι, Οο6ε]]. 

Καὶ ὅτι. Ιπι1}15 Ἀεἶβκ. οἱ 
Κυτὶρ. Ρ. 168. ΟΠ ΘΟὗτ ΤΆ καὶ ἔτι. 

᾿ἡπάτῃ. ΟΥ. ἀνάγχῃ, 5564 ἃ 
ΘαΠ15 ἰδὲ 1), Ηδ]. Εου!, οο- 
ἀοχ, πη616 ἸΘοιο ΟΥ. ΡτοΙ χε, 

δὶ οὰηὶ Βιοἰβὶς, ὄχερθοῖθς, υἱά, 1. 
1. Ρ. 119. 54ᾳ. 8584. ποῖ 68: οἱ 
Ῥασγιϊοῖρίθιι. ῃἴο δᾶ ὅρκοι τϑῖθ- 
χϑῆλιιβ. 1, δἀπηοί. 

Ἐῤ ἴδοι. (α55. ῬΑ]. Ὦ. 1. ἢ 
ἴδοι, 5θὰ 1ῃ (458. ἃ σουσθοίουθ 
ν᾽ ἀθραΐιν 6556 εἰ. ΟἹ. Βι6ρ, (6.) 

γΥνΑ 85. εἰ ἴδη. Ο. Ἐ, εἰ ἤδει. 
“Ἥδιον. Ῥοϑὶ ἰοὺ νοῦ. Ατιρ. 8 

τᾶ. 2. ἰπϑουῖ ἤ. Ψίμα, ἔδεον 
ΒΟΥΤΟΙΕ, 

᾽4πό. Ἐ.. 5. ν. γρ. διά, Τία ΑἸά. 
ΕἸοΥ. Βας5. (6α,, ΠΗ οοά. 85.) 
τα. 8ὲΘΡ}.. ΑἹ » ἀπὸ τοῦ προ- 
φανοῦς εϑ᾽ Ρ᾽γαβὶς ΤΟΥ Ια 
Ἐδι]]αΥ15. Ια, 1, 85, 66, 6:11, 
93... ὨΠΚ. Ροϑὶ προφ. δαί θπὶ 
διιῖθ ΒΘΚκ. Ρ]6πθ ᾿ιοΥροπΡ6))8- 
ΕΠ 

αμγ Ρ. ΧΩ 

μαθθταὶ ἀγχινοίᾳ. " 
γαῖα: φωΐα πεϊϊίεία νἱοογαΐ, 568 
ἀπάτῃ τη 160 6. δρ ἐπ. 

Περιγενόμενος. Ὦ. περιγενόμε- 
ψον. 

ἹῬᾷον. (455. Απιρ. 1τ. Η. ἈΘρ. 
(α. Ὶ ῥὁάδιον, 5688 Η. 5. ν. ἃ]. 
τιδη. ῥᾷον, {1186 ἔογπιδο βϑθρίϊι5 
ἃ ΠΡ ταυτὶ 5. οοαδιιη ἀτιμδιιτ,, 

Πολλοί ἴπι πιδΥρ. μιαροὶ Ο. 
Μοχ ρτὸ τῷ μέν Νὶπά. τὸ μέν. 

8. ᾿ἀρχή. Νι]ροὸ (ὁὲ Ηδδοκ.) ἡ 

Ζ 
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,’ ᾿ ᾿ . ν᾿ ᾽ 9 -" Ἁ ΨὌ Ἁ ΕΝ 

ξίαν καὶ φιλοτιμίαν ἐκ δ΄ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλονεικεῖν 

καθισταμένων τὸ πρόϑυμον. οἵ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσι προ- 

πῃ 

στάντες, μετὰ ὀνόματος ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλήϑους οἵ 

τε ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ ἀριστοκρατίας σώφρονος 
προτιμήσει, τὺὶ μὲν κοινὰ λόγῳ ϑεραπεύοντες, ἄϑλα ἐποι- 

οὔντο, παντὶ δὲ τρύπῳ ἀγωνιζόμενοι ἀλλήλων περιγίγνε- 
σϑαι, ἐτόλμησάν τε τὰ δεινότατα, ἐπεξηεσάν τε, τὰς τι- 
μωρίας ἔτι μείξους οὐ μέχρι τοῦ δικαίου καὶ τῇ πόλει 
ξυμφόρου προτιϑέντες, ἐβ δὲ τὸ ἑκατέροις που ἀεὶ ἦδο- 
νὴν ἔχον ὁρίξοντες᾽ καὶ ἢ μετὰ ψήφου ἀδίκου καταγνώ- 

σεῶς, ἢ χειρὶ χτώμενοι τὸ κρατεῖν, ἕτοιμοι ἦσαν τὴν 

1. Ἔκ δ᾽ αὐτῶν] ἤγουν δι᾽ αὐτά. (1. Αγ.) - 9. Οἱ γὰρ ἐν 
ταῖς πόλεσι προστάντες --Ἰ οἱ γὰρ ἐν ταῖς, πόλεσι “προϊστάμενοι τῆς 
δημοκρατίας καὶ τῆς ὀλιγαρχίας, μετὰ ὀνόματος ἑκάτεροι εὐπροςώ- 
που καὶ πιϑανοῦ, οἱ μὲν “λέγοντες προΐστασϑαι τῆς δημοκρατίας 
τῆς ἐλευϑέρας, οἱ δὲ τῆς ἀριστοκρατίας λέ γοντες ἀντιποιεῖσϑαι τῆς 
σώφρονος, τὰ μὲν δημόσια νιπήσαντες, εἶχον, καὶ οὐ μέχρι τοῦ δι- 
καίου καὶ τοῦ “συμφέροντος τῇ πόλει τὰς τιμωρίας ἐποιοῦντο. ὑπερ- 
βιβάσαι δὲ «ἄρὴ τὸ προτιϑέντες καὶ συντάξαι πρὸς τῷ ἀνωτέρω τοῦ 
»τιμωρίας ἡ προτιϑέντες. -- 8. Ἕκάτεροι) ἑκάτερος ὅταν ὦσι δύο 
μόνοι" ἑκάτεροι δὲ λέγονται, ὅταν ὦσι πολλοὶ εἰς δύο μεμερεσμέ- 
ψοι. (Βασ.) --- ἘΕὐπρεποῦς] πιϑανοῦ, εὐσχήμονος. (3. Αὐγ. ) -- 
Πλήϑους τὲ ἰσονομίας } ἤγουν δημοκρατίας. (λ. Αὐγ.}) --- 5. ᾿4ϑλα) 
ἔπαϑλα; ἀντὶ τοῦ κέρδη. (λ. “4ὐγ .) - 7. Τὰς τεμωρίας ἔτι μεί- 
ζους] ἤγουν τιμωρούμενοι ἐπιτεταμένας ἐποίουν. (λ. 4υγ. ) ΞκΑΌ. 
ἘΞ Ί ΥΓ μετὰ ψήφου ἀδίκου τς τ- ἢ ἢ καταψηφιξόμενοι» φησὶν, ἀδί- 
κως ἀλλήλων, ἢ τῇ χειρὲ καὶ τῇ δυνάμει καὶ τοῖς ὅπλοις κρατοῦν- 
τες; ἐξεπίμπλασαν τὰς φιλονεικίας τουτέστιν ὃ ἐνεπίμπλαντο ὃ" καὶ 
ἥδοντο τιμωρούμενοι τοὺς ἐχϑρούς. (Κασσ. “0γ.) 

ἀρχή» 564 ατί, οπι. 455. Αὔρ, 
ΟΙ. 6. Ρα]. [ὦ Και. Ἡ. Βθρ. Οσ. 
πη. Αὐὶ ΟἾγ. 28}. Βϑκκ. [ἢ Ὁ. 1. 
δ᾽ ἀρχήν Βογιμπηαι8 ΠΊΔΥΡ,. δὴ 
ἀρχή. 

Φιλονεικεῖν. Μ ο5 χα. φιλονικεῖν. 
Μετὰ ὀνόματος (455. (. Ἐ.' 

Β6... Βορ. (τα, Ὠ..19. Ὲ.. 
Ἄγ τ πς, Ἁἴα, ΕἸοτ. Β 85. νοὶ. 
(Ηδδοκ. ΒΕΚΚ.}) μετ᾽ ὀνόμ. 

Πολιτικῆς. Αχ. ΟἸΒγ, 1,8. πο- 
λιτικῶν, 

Περιγίγνεσθαι. 1. περιγενέσθαι. 
ΜΜοχ νἱγριΐδαιν ροβὲ ἐπεξήεσάν τὲ 
οἠλίςϑδπι Ροβὶ μείζους ἔχ! ΒΕΚΚ, 
Αἱ νὰ δἀμοῖ, 

Προτιϑέντες. Οτ. 5.110]. ΑἸ. 
οἱ οι. ΗΔ], Ρ. 894. προςτεϑέν- 
τες. αιοὰ ῃᾶΐϊα σοι θη θα 
Κυϊσ, δὰ Πΐοη. Π8]. Ρ. 161. Ν]α. 
δὔμποῖ. δα ς. 4ξ. 1. τιϑέντεος, 
Ὠλαγρ', 81. πιδ}. προρτιεῖ, 

᾿Ἄεί (α55. Αι. Ο. Ε. (φὰὶ ἄπο 
Ῥοβὲ ἡδονήν οο]]οοαοΣ) ΒΒ ρ. 
Μοβαι. Ηδδοκ. Βεκκ, Ψυ]ρὸ 
αἰεί. Οἵ 1. 1. ». 911. 

Ἡδονήν. Ῥτο Ποὺ ςοἂ. Βδ5. τί. 
Ἔχον. Ο. Ε.., πἰδὶ 14111ὸ Ὁ 4}}., 

ἔχειν. 
Ψήφου. Ε. ψόφον, 868 ἢ 5. ὃ 

ἃ]. πιδπ. 

ΐ 
ἕ 

5. 

10. 
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αυτίχα φιλονεικίαν ἐκπιμπλάναι. “ ὥςτε εὐσεβείᾳ μὲν οὐ- 
δέτεροι ἐνόμιξον, εὐπρεπείᾳ δὲ λόγου οἷς ξυμβαίη ἐπι- 

᾿ Γ » ᾽» κι ᾿ ᾿ 

φϑονῶς τι διαπράξασθαι, ἄμεινον ἤκουον. τὰ δὲ μέσα 
- » Ρ 3 2 [ “43... 2 ΄ 

τῶν ἐμ χν ἐος οὐῤῃίς ἀμφοτέρων, ειϑηρίην οὐ ξυνηγωνίξοντο, 
ἢ φϑόνῳ τοῦ περιεῖναι, διεφρϑείροντο. 

(Τὰ ἐκ τούτων προβάντα.) 

πγ. Οὕτω πᾶσα ἰδέα κατέστη κακοτροπίας διὰ τὰς 
στάσεις τῷ Ἑλληνικῷ" καὶ τὸ εὔηϑες, οὗ τὸ γενναῖον 

1. "ὩὭςτε εὐσεβείᾳ μὲν - --,ΙἸῬΨ’Ψ'Ξ ὥςτε μετ᾽ εὐσεβείας μὲν πρᾶξαί 
τι οὐδετέροις φροντὶς ην οὐδὲ σπουδή" οἷςτισι δὲ συνέβαινεν ἐξα- 
πατήσασι διὰ λύγου τινὸς εὐπρεποῦς πρᾶξαί τι γενναῖον, οὕτοι 
ἑπῃνοῦντο. Ἐπ ΤᾺ ᾿Ἐνόμιζον τὰ νόμιμα ἔπραττον. (Βασ.) -- 
᾿ΕἘπιφϑόνως τι διαπράξασθαι} ἀντὶ τοῦ ἐπίφϑονον καὶ μέγα. τὰ 
γὰρ μεγάλα καὶ φϑονεῖται. - 8. [ἄμεινον ἤκουον] ἤγουν ἐπῃνοῦντο. 
(λ. “40γ. ) τλ 0: δὲ μέσα τῶν πολιτῶν] [ ἤγουν οἱ ,μέσοι πολῖται" 
ἤγουν οἱ μετὰ τοὺς προστάτας. (λ. 41ὖγ.}}] οἱ δὲ μέσοι, φησὶ, τῶν 
σιολιτῶν (τουτέστιν οἱ μηδετέρῳ μέρει. προῤτιϑέμενοι. μήτε τῷ τῶν 
δημοχρατικῶν μήτε τῷ τῶν “ὀλιγαρχικῶν, ἀλλ᾽ ἡσυχάξοντες, καὶ μὴ 
ἁέλοντες στασιάζειν) ὑπ᾿ ἀμφοτέρων ἐφθείροντο, ἢ ὅτι οὐ συνη-- 
γωνίζοντο τοῖς στασιώταις παρανομοῦσιν ; ἢ φϑονούμενοι. ὑπὸ τῶν 
στασιαζόντων, ὅτι μόνοι ὅξ ἀπαϑεῖς ἢ ἤσαν. --- 4. ἘΞ π᾿ ἀμ οτέ- 
ρων) τὸ ὑπ᾽ ἀμφοτέρων εἶπεν οὐχ ὅτι εἰς δύο μερεσϑέντες οἱ ἐν 
τῇ πόλει ἐμάχοντο ἀλλήλοις ἀμφότεροι, τοὺς δὲ ὄντας μέσους, ἤτοι 
τοὺς μηδετέροις. ἀκολουϑεῖν ἐθέλοντας, ἀμφότεροι, ἀπέκτεινον " ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ “πάσας τὰς πόλεις εἰς δύο ἐμέρισεν δεν τοὺς προστάτας αὐ- 
τῶν; ὡς λέγει μικρὸν ἄνωϑεν, διὰ τοῦτο εἶπε καὶ νῦν ὑπ᾽ ἀμφο- 
τέρων, εἰς δύο μερισϑέντα [τὰ] τῶν πόλεων βουλόμενος πασῶν 
ἐνδείξασθαι. (Βασ.) 

κἱ 7. Τὸ εὔηϑες] ἘΞ τὴν χρηστότητα λέγει ἐνταῦϑα εὔηϑες. 
- Τὸ εὔηϑες] τὸ ἁπλοῦν, τὸ ἀπόνηρον" σημείωσαι [ ὅτι) (Βασ.) 

᾿ἘἘχπιμπλάναι ΟΝ Αυρ,. Ε, 
ΤῊ Ἔὺ. “αι, ὍΥ: ΑἸά. ἙΊοτ. “ 
Β 85. ϑί6ρ}. 1. Ῥίφην ΗΔ]. Ρ. 894. 
ΒΘ. Ιῃ Ε,, ἐχπιπλάναι. Ψα]ρ. 
(εὐ Ηδϑοῖι..) ἐμπιμπλάναι; φιοῦ 
δ] 6 ἐμπιπλάναι 6558 ἀεμοθϑῖ, 
516} 1)8η. δ᾽ σὰπὶ Θθη δαί, δα, 
8 50 βού. Βορ. (6.)} 

Ἐῤσαβείᾳ. 1). εὐσέβειαν, φιυοᾶ 
ΤΘΠΊΘγ6 Πάν} Καὶ ρ. 1,1], ». 161,, 
41 ΨΔ]] απ, γιϑιεέγὶ ἀἰθοχιπι τϑίϊ-- 
δίοποπι οἰ μα τπουποτιεὶ Γαοίοῦ γιὲ 
1ητογρυοίαϊιπι, δοάθη τη060 16- 
δῖ556 οομίϊοϊς, Μιὰ, δάποι, δὰ 
1.88. 

“Μόγου. ΟἹ. λόγων. Οοπιπια Ροϑβὶ 
Πος νοσδ])}. ἃ Βτθᾶον. πιοιϊζιι5 
οὐ τότ 51151}}}}} δ δοῖκ. 

π΄. Ἀδ6ρ. (6. ἐπ, οἱ ἃ οοῦύ- 
γϑοῖ, 1μΐ, νοΥ8, ὑπ᾽. 

ΟΑΡ.Ο ΙΓ ΧΧΧΊΙΠΙ. Κακοτροπίας. 
Ἐς Ὦ. κακοπραγίας. Ο. κακοπρα- 
γίαν.. 

.» Καὶ τὸ εὔηϑες --- μετέχει. 
[ὙΒοτη.] Μασϊβίου : "κατ᾽ εὐφη- 
μισμόν.  γγΑ 58. Ἐυήϑης, ὁ 
ἀγαϑός" Θουκυδ. τρίτῳ. ΒΕΙΚ. 
Αὐϑοαα. Ρ. 91. Οὗ. ποῖ. Απΐθ 
Πᾶθο νϑῦρθα ϑδιιΐθηι ναΐσο μιμ- 

γΔ0. 
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πλεῖστον μετέχει, καταγελασϑὲν ἠφανίσθη" τὸ δὲ ἀντιτε-- 
τάχϑαι ἀλλήλοις τῇ γνώμῃ ἀπίστως, ἐπιπολὺ διήνεγκεν. 
σ, οὐ γὰρ ἣν ὃ διαλύσων, οὔτε λόγος ἐχυρὸς, οὔτε ὅρ- 
κος φοβερός κρείσσους δὲ ὄντες ἅπαντες λογισμῷ ἐξ τὸ 

ἀνέλπιστον τοῦ βεβαίου, μὴ παϑεῖν μᾶλλον προεσκό-- 
πουν, ἢ πιστεῦσαι ἐδύναντο. 8. χαὶ οἵ φαυλύτερου γνώ- 
μην ὡς τὰ πλείω περιεγίγνοντο" τῷ γὰρ δεδιέναι τό τε 
αὐτῶν ἐνδεὲς καὶ τὸ τῶν ἐναντίων ξυνετὸν, μὴ λόγοις 
τε ἥσσους ὦσι, καὶ ἐκ τοῦ πολυτρύπου αὐτῶν τῆς γνώ- 
μῆς φϑάσωσι προεπιβουλευόμενοι, τολμηρῶς πρὸς τὰ 

τὸ “εὔηϑες ἐπὶ καλοῦ. ὃ. καὶ οἱ ἁπλοῖ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόνηροι 
(οὗτοι δέ εἰσιν οἱ μεγαλοψυχίας μάλιστα καὶ εὐγενείας μετέχοντες) 
καταγελώμενοι ὑπὸ τῶν στασιαζόντων ἀπώλλυντο" οἱ δὲ ἀπιστοῦν- 
τες ἀλλήλοις» καὶ παρατεταγμένοι δεινῶς κατ᾽ ἀλλήλων, ὡς ἐπιτο- 
πλεῖστον οὗτοι διεσώζοντο διὰ τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς παρασκευῆς. --- 
ΡΤ δὲ ἀντιτετάχϑαε ἀλλήλοις τ. γν. ἀ. τὸ ἀπιστεῖν ἀλλγ ἥλοις, 
λ: “ύγ. ) τὸ ἐντεῦϑεν ἀντιτάσσεσθαι. (λ. Κασσ. “4ὐγ.) “- 2. Ἐπι- 
πολὺ διήνεγκε) κρεῖττον ἐγένετο. (2. .1ὖγ.) --- 8. Ὃ διαλύσων ὃ 
φιλιώσων. (λ. 40γ.) -- Ὅρκος φοβερός] θεῖος. (1. 4γ.) -- 4. 
Κρείσσους δ ὄντες -- -- ] δέποντες δὲ οἱ ἄνϑρωποι τοῖς λογι- 
σμοῖς πρὸς τὸ μὴ ἐλπίζειν τενιὰ πίστιν καὶ βεβαιότητα, προενοοῦντο 
μᾶλλον, ἵνα μὴ πάϑωσιν αὐτοὶ κακῶς. πιστεῦσαι ὸὲ οὐκ ̓ἐδύναντο᾽ 
καὶ οἱ ἀσυνετώτεροι ὡς ἐπιτοπλεῖστον ἤτοι ἐσώζοντο ἢ ἐνίκων. --- 
6. Οἱ φαυλότεροι γνώμην] οἱ ἀσθενεῖς. (2: “4γ.) -- 7. Ὡς τὰ 
πλείω ἢ ως ἐπιτοπλεῖστον. (λ. Αγ. ἀπ χετ (05 γὰρ δεδιέναε --- ---Ἶ 
φοβούμενοι γὰρ, φησὶν, οἱ ἀνοητότεροι.. μὴ διὰ συνέσεως πλείο- 
νος οἱ ἀντίπαλοι περιγένωνται αὐτῶν, καὶ ἐκ τοῦ πολυτρύπου “τῆς 
γνώμης αὐτῶν νικηϑέντες διαφϑαρῶσι; τολμηρύτερον πρὸς τὰ ἔργα 
ἐχώρουν, τόλμῃ μᾶλλον πεποιδϑότες ἢ φρονήσει καὶ μεϑόδῳ δια- 
νοίας. --- Τό τε αὐτῶν ἐνδεές ] τὴν ἔλλειψιν τῆς γνώσεως. (λ. 40γ.) 
-- 9. Αὐτῶν] τῶν φρονίμων. (1. 41ὐγ.} 

οἴπιπι Ἰοσττιγ ) δρᾶ ΒΟΚΚ. σοπι- ραποῖο Ἡδαοὶς. οοΐοη. ροβεί, 
1η8. 

Καταγελασϑέν. Ἡ. καταγελα- 
στες. 

᾿Δἀντιτετάχϑαι. (55. Δαρ. 6. 

ἀντετάχϑαι » 868 6. οἴ τὲ 8.᾽ 

ων- 

19. ̓ “ιαλύσων. Ὦ. διαλύττων, 

δ ς. ττ αἱ. Ὃπᾶπ. 

ΤἘχυρός. Ῥ'.. οοᾷ, Βα5. 1).1, ἐσχυ- 
οός. Αἱ νϊὰ, ἀάποῖ. δὰ Ν1Π,9. ΕἾ, 
85. Μοχ ρΡοϑβὲ φοβερύς ργχοὸ να], 

Βοκῖς, σομηΊδ. 
«Ἰογιοσμῷ. ΟΥ. λογισμοί. Οοά, 

Βα5. εχ δμιομᾶ, λογισμοῦ. 

Ἔδύναντο. 1ιλῖϊοχα ν ἴῃ ἘΠ Δ 
8]. πιδῃ. 

8. Καὶ οἱ φαυλότεροι. ΑὨΐΘ 
μδος Θοπιπια Βοϑιῖς ΒΟΚΚ. 
Ως τὰ πλείω. Μοβαιι. ὡς τὰ 

“ἰολλά. Οοα. Βα5. ἐς τὰ πλείω. 
“ὐτῶν. Αὐτῶν (απῖο ἐνδεές) οχ 

"ΑΘ, Ῥογξ. οοιϊθοίμγα πᾶ]6 σθρο- 
διδεῖ ΒαιιθΥ, Θ᾽ ΒΘΚΚ, “ὐτῶν 1- 
δυϊῆοαι σφῶν αὐτῶν, Ῥεοργίιατ, 

10 

νὰ, ἂν.“ 
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ἔργα ἐχώρουν. 4. οἱ δὲ καταφρονοῦντες κἀν προαισϑέ- 
σϑαι, καὶ ἔργῳ οὐδὲν σφᾶς δεῖν λαμβάνειν ἃ γνώμῃ 
ἔξεστιν, ἄφρακτοι μᾶλλον διεφϑείροντο. 

(Ἔν τῇ Κερκύρᾳ ἀρχὴ τῶν τοιούτων.) 

πδ΄. [Ἐν δ᾽ οὖν τῇ Κερκύρᾳ τὰ πολλὰ αὐτῶν προε- 
ὅ τολμήϑη, καὶ ὁπόσα ὕβρει μὲν ἀρχόμενοι τὸ πλέον ἢ) 
Ὁ. σωφροσύνῃ ὑπὸ τῶν τὴν τιμωρίαν παρασχόντων οἵ ἀν- 

ταμυνόμενοι δράσειαν, πενίας δὲ τῆς εἰωϑυίας ἀπάλλαε- 

3. τὰ οἱ δὲ καταφρονοῦντες -----Ἰ οἱ δὲ δοκοῦντες εἶναι συν- 
ετοὶ καὶ πάνυ ϑαῤῥοῦντες τῇ φρονήσει περιγενέσθαι, καὶ οὐδὲν 
δεῖσθαι νομίζοντες δυνάμει τι πρᾶξαι ἃ ἔξεστιν αὐτοῖς τέχνῃ πα- 
τορϑοῦν, ἀπαράσχευοι διεφϑείροντο. (.40γ.) --- Οἱ δὲ καταφρο- 
νοῦντες --- ---Ἰ οἱ δὲ δοκοῦντες εἶναι συνετοὶ, καὶ νομίξοντες ὅπι- 
βουλευόμενοι πάντως ἂν διὰ τὴν σύνεσιν προαισϑέσϑαι, καὶ οὐδὲν 
νομίζοντες “ἔργων δεῖν, ἄφρακτοε διεφϑείροντο. --- 8. Γφρακτοι) 
λείπει τὸ ὄντες. (λ. 40γ.) 

πδ΄. 4. Ἔν δ᾽ οὖν --- --Ἰ τὰ ὠβελισμένα οὐδενὶ τῶν ἐξηγητῶν 
ἔδοξε Θουκυδίδου εἶναι. ( Κασσ. “«410γ.}) ἀσαφῆ γὰρ καὶ τῷ τύπῳ 
τῆς ἑρμηνείας καὶ τοῖς διανοήμασι πολὺν ἐμφαίνοντα τὸν νεωτερι- 
σμόν. (.40γ. ) ΞΟΞΡ Ὁ ᾿ἡπαλλαξείοντες] ἐπιϑυμοῦντές τινες ἀπαλ- 
λάξαι ἑαυτοὺς τῆς εἰωϑυίας πενίας, τὰ τῶν ἄλλων ἥρπαζον. (Βασ.) 

4, Ἰγηροαισϑέσϑαι. Ὁ. προαι- 
σϑωντ, 5. ν. αἷ. τη. ἔσϑαι. [π 
40 προαισϑῶντ Οδ1]. προαΐί- 
σϑωνταῖι Ἰαΐοτα ριιαῖ, φαοα ἔγα- 
βίσγα 11π|ῖγυθ σοηδίιγ, 
Ἔργῳ. Ῥοβῦ πος ποηῖθῃ Η, 

Ἰίοπ Παρθῦ, δ ποὴ ἀρρᾶγδὶ, 
4ὸ Ρουιϊηθαΐῖ, {πτπὶ β'θηδ 66- 
δἰηῦ. Οαρίοσυιπι να, ἀ6 ΑΥδ, οὐἱέ. 
ο. 19... 564 δΙζεσα εχ ραγίβ Ο9ε]]. 
αὰ Β. 1., «ὩΣ ργανίθιιθ ἀυβιιπθ}- 
115 πος ᾿δᾶραΐ ᾿ππριση αν, 4186 

ἴπϑου λογιζόμενοι, 6ΘΧ Ἰηίοτρτ. 
ΟἹ. ἀθ Ασξ. οὐἹἵ. ἀρ. ΤΊιμο. Ρ.389.; 
ὨΔῚ ργο ΡΥ, 83. 16σ. 111, 188. 
Οοά, Βαβ. 6χ δπιπά. ἔργων μαᾶ- 
λυεῖ. 

Ζεῖν. ατ. δεῖ, εἰ οἰαιπι λαμ- 
βάνει. Μοδαι. δεῖν οὐπ., πὶ, ἀηῖο 
σφᾶς οοἸ]οσαῖ. Μοχ Ροδῦ ἄφρα- 
τοι Οοιε]ς6}». ἱποΐδιια. ροδιιϊ, 
«ιοα ΒΈΚΚ, στιεβὴβ ΟΠ]. 

ΟΑτν. ΧΧΧΙΝν. Τοίμμπι μος 
δρῦς τ οἱ5 Το δῖ: ΒΘΆ]Ο,, 56- 
οαϊι5 οοὐὔ, Αἰρ., ἴῃ απὸ δ} ἱπὶ- 
ἴιὸ ᾿νεἶιι5 οαρ 18 ιϑ4ιθ δὰ ἣ- 
θ8η δὰ αιθ 8 νϑύβιιμ Ροσί ἃ 
διιπι οἶσθα ὁ δὲ ἴῃ χπᾶγρ, δέ- 
βοσϊρίαπι δὲ ϑομο]οῦ, «πο 
Ξιιρχὰ ν 465, Εἰίατι (δες. 861ο- 

ἴῃ. δάποξ. ρθυρθμάδπλιβ. 
Προετολμήϑη. αοα. Β85. πὸ- 

ρενολμ. 
ὋὍπόσα. ῬοΞβῖ πος νοσᾶρ. 

οἃ. Τὴρ5. ἱπορίθ νγβυϊα οοὴ- 
δρίοἰτηχ, [τὰ βα]ίθυη ροβὲ παρα- 
σχόντων «ποαχιθ ἱπίθυραηϑθη-- 
ατιη]. ᾿ 

Τῶν τήν. ἦν οὐχ. ΟΥ. Β. δὲ 
5. ν, δ}Ὁ 4]. πλᾶη, Βαροὶ Εἰ, Μοχ 
δράσειαν ἄν οομϊοῖα5. ϑεᾶ νὰ, 
αὐποῖ. Ῥοξὶ δράσ. διιθηι οἱ γε- 
γνώσα. οὐτὰ ΒΘΚΙ.. νέγριι!85 ΡΥῸ 
Ῥιυιπουῖθ ἀπ] 115. ΡΟΒΆΙΠλΙ5. 

ἀειαται ΟἸΒΘ5. γ65 ορἑδιϊνὶ δὰ 

ὁπόσα τοϊεγδμίαν. 
᾿Ἰπαλλαξείοντες. (55. ἀπαλλα- 

ξίοντες. 



8838. ΘΟΥΚΟΔΎΜΟΥ ἈΨΓΡΡΑΦΉΣΈΊ:.: 

ξείοντές τινες, μάλιστα δ᾽ ἂν διὰ πάϑους ἐπυϑυμοῦντες 

τὰ τῶν πέλας ἔχειν, παρὰ δίκην γιγνώσκοιεν, οἵ τὲ μὴ 
4. ἘΨ 2 Ἁ - ᾿, Ν 2 , ἊΣ 

ἐπὶ πλεονεξίᾳ, ἀπὸ [τοῦ] ἴσου δὲ μάλιστα ἐπιόντες, ἅπαι- 

δευσίᾳ ὀργῆς πλεῖστον ἐκφερόμενοι, ὠμῶς καὶ ἀπαραι-- 
τήτως ἐπέλθϑοιεν. 2. ξυνταραχϑέντος τὲ τοῦ βίου ἐς τὸν 
καιρὸν τοῦτον τῇ πόλει, " καὶ " τῶν νύμων χρατήσασα 
ἡ ἀνϑρωπεία φύσις, εἰωϑυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἀδὲ- 
κεῖν, ἀσμένη ἐδήλωσεν ἀκρατὴς μὲν ὀργῆς οὖσα, κρείσ- 
σῶν δὲ τοῦ δικαίου, πολεμία δὲ τοῦ προὔχοντος. οὐ γὰρ 
ἂν τοῦ τε ὁσίου τὸ τιμωρεῖσϑαι προὐτίϑεσαν, τοῦ τε 

Χ ΕΟ » Χ , κ 7 τ χε ν ΄ - ᾿ 

μὴ ἀδικεῖν τὸ κερδαίνειν, "ἐν ᾧ ἡ μὴ βλάπτουσαν ἰσχυν 

εἶχε τὸ φϑονεῖν. 8. ἀξιοῦσί τε τοὺς κοινοὺς περὶ τῶν 
, ο»...»ἤ, ΄  Ἅ .4 Ὁ .] . 

τοιούτων οἵ ἄνϑρωποι νόμους, ἀφ΄ ὧν ἅπασιν ἐλπὶς 

ὑπόκειται σφαλεῖσι κἂν αὐτοὺς διασώξεσϑαι, ἐν ἄλλων 

8. ᾿Ἰσμένη  μεϑ'᾿ ἡδονῆς- (λ. 4γ.) --- τ0. Προὐτίϑεσαν 1 τι- 
μιώτερον ἔκριναν. (1. 4ὐγ.) --- Τοῦ τε μὴ ἀδικεῖν) ἤγουν τοῦ δι- 
καίου. (λ. 470γ.) 

Τινές. (855. Αυρ. ῬᾺ]. Π|ι Κα]. Καὶ τῶν. Καὶ ἄφδοξθθ μλᾶ]ῖ8. 
Βδρ. οοά. Β45. Οτ. Β. Ε. Ασ. Οῇ, δᾶποῖ. 

ΟἿγ, Ὁ δι. ΑἸά. Ἑοσ, εὰ. Β85. Εἰωϑυῖα. Ὦ. εἴωϑε. 1. εἴωϑεν, 
τινάς, ἴῃ (55. ἴδιο Ααρ. εἱ ᾿Δομένη. 1. 8. ν- 8], πιδ, Ἀ͵δθ- 

Πρὶν καί. Νοι ἀπΐθ ἄσμ., 8οᾶ 
Ἐν 14 νιγαυ!αιι Ρομϊ 1 δὲ 

εἷἰςκ. Οοᾶ. Βα5. ἀσμένως Ῥταε- 
μει. 
᾿Οργῆς οὖσα. Ο. οὖσα ὀργῆς. 
Τοῦ προὔχοντος. 1π 1. ααϊ- 

ἀπ δ] σηιιην, σιοα δα τπᾶγρ. ἀδ- 
Ιθραῦ, ὉΡῚ καί δαά. μηδ. δοσῖρέ. 

Τὸ τιμωρεῖσϑαι. Τό ἀθ6. 1)80}., 
Ξϑα γϑσειην μγὸ 60 βρϑίζιπι νὰ- 

Β85. ΥΧ66. ηϊδη. 5. Ψας Τϑοῖο δουρὶ, 

νξς- 
Μάλιστα δ᾽ ἄν. Ναὶ. Μοβαι. 

μάλιστ᾽ ἄν. Ο. νεῖθὰ δ᾽ ἂν --- μά- 
λιστα ὁὉ γορθηπηι μάλ. ολ., 568 
ἈϊαΥΘ. ΞΒΡΡ, 686. γηδη.. ἘΠῚ 16- 
δίταν γὼ »νώσηειεν, Ομ δὲ 8. ἕξ. 

«Πίκην. 1), δίκης. 
Ἀπὸ [τοῦ] ἴσου Τοῦ εεὐικὰ 

γι (α55. 19. ΑΥυ, Οἴν. δι. 
5. ν. 8]. χᾶπι Εἰ, ϑὶσ ἀπὸ τοῦ οἱ}. 
ἔσου Ἰοριιαν 1, 77. 99. 186. 140. Ἔν ᾧ. Τὴ εὶς, ἀ8 υῦριι5 ν]ὰ, 
445. ΌΠῚ, 11- ᾽49. οἱ βοχοθηιθ5. Ηφῖϊπι., οἱ πο Ἵ..3. ν. 946. 1ο- 
Ψψ1ὰ, πὰ, νου. Ἐπ εἰς ἀπὸ τοῦ οἵ ΝΙ, 55. ἥπι βδιιρρθαϊαν!- 
προφανοῦς ( ν]ά. ἴῃ δουρί. αἴξοτ. Ὠλῖ5. ἡωδο Βδογθαβ. 14, δάμποὶ. 

Βα 1Π|, 82, 7. )»; ἀπὸ τοῦ ἀδο- ᾿Ισχύν. Ο. ἴσχειν, Ξοὰ τ᾽ 5. δ 
κήτου ΥΙ, 47., ἀπὸ τῶν δἰκύτων 81]. τπᾶν, 
ΥΙ, 238. Ουαπηαδηι κα ἐξ ἴσου ποὰ 9. Κὦν. Ἐ. καί, 5. ν-. ἃ]. πηϑης 
πιΐηιις σθὴδ ἀοίταν 4ιιδιη ἐκ τοῦ γρ. κἄν. 
ἴσου. ΜΙ. μα, 1ῃ. ἔσος. 

9, Ξυνταραχϑέντος τε. 
Αν. Οἰχ, Ώδ8ι.- 

τὲ ἃς. 
“Πἀσώξεσϑαι. ῬΑ]. διασῴξ. ΟΥ̓, 

ἂς σί. οὐ. Ρ. 150. 
"Ἄλλων. Νίοξαι. απ, ἄλλῳ. 
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᾽ ΄ ἜΨΡ. , Ε 
τιμωρίαις προκαταλύειν, καὶ μὴ ὑπολείπεσθαι, εἴ ποτε 

ἄρα τις κινδυνεύσας τινὸς δεήσεται αὐτῶν. ] 

(ς΄. Οἱ φεύγοντες τῶν Κερκυραίων λῃστεύουσι τὴν γῆν καὶ ᾿Ιστώ- 
νην παταλαμβάνουσιν.) 

πέ. Οἱ μὲν οὖν κατὰ τὴν πόλιν Κερκυραῖοι τοιαύ- 
ταις ὀργαῖς ταῖς πρώταις ἐς ἀλλήλους ἐχρήσαντο" καὶ ὁ 
Εὐρυμέδων καὶ οἱ ᾿ἀϑηναῖον ἀπέπλευσαν ταῖς ναυσίν. 

ῷ, ὕστερον δὲ οἵ φεύγοντες τῶν Κερκυραίων, (διεσώϑη- 
ὅαν γὰρ αὐτῶν ἐς πεντακοσίους,) τείχη τε. λαβόντες ἃ 
ἦν ἐν τῇ ἠπείρῳ, ἐκράτουν τῆς πέραν οἰκείας γῆς, καὶ 
ἐξ αὐτῆς ὁρμώμενοι, ἐλήϊξον τοὺς ἐν τῇ νήσῳ, καὶ πολ- 

ἔβλαπτον" καὶ λιμὸς ἰσχυρὸς ἐγένετο ἐν τῇ πόλει. 
8. ἐπρεσβεύοντο δὲ καὶ ἐς τὴν “αχεδαίμονα καὶ Κόριν- 
ὅον περὶ καϑόδου" καὶ ὡς οὐδὲν αὐτοῖς ἐπράσσετο, ὕστε- 

ρον χρόνῳ πλοῖα καὶ ἐπικούρους παρασκευασάμενοι, διέ- 
βησαν ἐς τὴν νῆσον ἑξακόσιοι μάλιατα οἵ πάντες. 4. καὶ 

4. Ἔς ἀλλήλους] ἤγουν κατ᾽ ἀλλήλων. (λ. “40γ.} -- 8. 
ἘΣ κί πέραν. οἰκείας. γῆς] μὴ μόνον τῆς νήσου ἐγκρατεῖς ἡ ἤσαν οἱ 
Κερκυραῖοι, ἀλλὰ καὶ τὴς ἠπείρου. μερισϑέντες οὖν οἱ “νησιῶται 
πρὸς τοὺς ἠπειρώτας ἐπεφέροντο, ἐκ τῆς στάσεως εἰς τοῦτο γαϑ- 
Ἑςτάμενοι. (Βασ.) -- 10. ἘῈ “ιμὸς ἐσχυρός] σημξίωσαι ὁ λιμός, 
(40γ.) -- 14. Ἐς τὴν νῆσον] τὴν Κέρκυραν. - 

Προοκαταλύειν. οβηα. προκα- 9. Φεύγοντες. ΑΥ, φυγόντες. Αἱ 
ταλύσειν. νἱά. πὰ. ν θυ. ἴῃ φεύγειν. 

ΕΠ ποτξ. Υἱμά. ἐσίποτε. ΑΝ Κερκυραίων. Τῶν οπῖ. 
ΤΥ, 

ἤρα. Ῥαὶ. ἄρα. ι “Ἰιεσώϑησαν. Ῥαῖ. τυγδιιβ οἵαν 
ΟΡ ΧΧΧν. Τὴν πόλιν. Τὴν ἔ δαρεον. οὐ 84, 8. 

ἴ. Οδ55. πιδ. νϑῖ. 11, νϑύϑ. Τῆς ΟἿ. ψιπα. 
βορί,, Βθ5. (6.) οι. Νβα ᾿Ελήϊξον Οα55. ΟΙ. ῬΆ]. Ἡ. Ἀφρ. 
ῬΥΤΟΥ͂ΒΙΙ5. ΠΘΟΘΘΒΩ ΓΙ} 6556 δχ ἰ- (6. ἊΝ “Ἰάρηιαιιθ μι τ. διργα 
ποῖ, 84 !, 10. ΔρΡΡάγΈΡΥ , αδη- βουῖρί. να]ρ. (Ἡδροϊς. Βεκκ.) 
πὶ χατὰ πόλιν φν]θυπιᾳαθ ἐληΐζοντο. γιά. αἀποί. Ἰνίοβ απ, 
Αἰΐδι νἷπὶ Βα ας, ἐλεΐζοντα. 

Καὶ πολλὰ --- πόλει ἴῃ Νίοκαιι, 
Ἐς ἀλλήλους. δ νασο μὴ πρὸς ΔΡ α], χδῃ, δάδογιρτα νι ἀθηθαγ, 

ἀλλ. 864. ἀργὴ ἐς 5Ξοῖοι ἀΐσουθ ΠῚ Ἔπρε αβεύοντο. Ἀ6ρ. (Θ,} 

ἙΒΜΟΥ͂ΡΙ ὙΡ τ εμα, ἐδι, δίαιται πρὲῦ οἱ διργα γδοι Π181]. 
ροβὺ ἐχρήσαντο. νυῖσο γουθνολ τα ἐπρεσβεύετο, ᾿Σ 
οοἸ]οσαιῦς μον" Βοκκ, οοχμηϑ. ΟΘΟ. 
510 Χυ βι}8 ὃ, ὃ. ας Ροβί πάντες. Κόρινϑον. Μοκαιι. ἐς τὴν Κόρ. 



Ολ. πή. 
ἕτ. β΄. 

πρὸ ὁ Χρ. 

ΖΣεπτεμ- 

βρ. μην 
ἢ Ὁκ- 

τοῶβρ. 
ἄρχομ. 

5900 

τὰ πλοῖα ἐμπρήσαντες, ὅπως 

ΘΟΥΚΥΖΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 

3 , 4' Ἥ ἢ Ἃ 
αἀπογνοιαὰ ηη) τοῦ ἄλλο τι ἢ 

κρατεῖν τῆς γῆς, ἀναβάντες ἐς τὸ ὅρος τὴν ᾿Ιστώνην, 
τεῖχος ἐνοικοδομησάμενοι, 
καὶ τῆς γῆς ἐκράτουν. 

ἔφϑειρον τοὺς ἐν τῇ πόλει, 

(9. ᾿ἀϑηναίων πρώτη ἐς Σικελίαν στρατεία “άχητος καὶ Χαροιά- 
δου στρατηγούντων.) 

σις. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους τελευτῶντος ᾿4ϑηναῖοι 
εἴκοσι ναῦς ἔστειλαν ἐρ Σικελίαν, καὶ Αάχητα τὸν Πήε- 

υχξ΄. λανώπου στρατηγὸν αὐτῶν καὶ Χαροιάδην τὸν Εὐφιλή- 
του. ο, οἵ γὰρ Συρακόσιοι καὶ “εοντῖνον ἐς πόλεμον 

᾿ἀλλήλοις καϑέστασαν. ξύμμαχοι δὲ τοῖς μὲν Συρακοσίοις 

1. Ὅπως ἀπόγνοια ἢ ἧ --Ἰ ὅπως ἀπόγνωσις ἢ τοῦ ὑποστρέψαι, 
καὶ ἀποπλεῦσαι, καὶ ἄλλο τι πρᾶξαι πλὴν τοῦ γῤοοῖνον τῆς Κερ- 
κύρας. --- ἘΞ ᾿Απόγνοια] σημείωσαι ἀπόγνοια. (.4Ὁυγ.) 

4 Ἐμπρήσαντες. Ταϊθγα μα ἴῃ 
Ο. 5. ν.. θὰ βαᾶ, πηϑῃ. 

5 “Ὅπως -- γῆς. ὙΠΟ. Μαρ. οἱ 
δῖα, ᾿ἡπόγνωσις ἴεγο ϑριια Τ)οῃ. 
ἨΔ]. δὲ συϑορηίίουθϑ. ὙΥΑΘ5, 
Ζοηδϑυ. Ρ. 949. ᾿Ζπύγνοια" ἀπό- 
γνῶσις. Θουπ. ἐνέπρησαν δὲ τὰ 
πλοῖα. οὕτως (1. ὅπως) ἀπό- 
γνοια ῇ. 

άλλλο τι. (55. ἄλλό τι. Οι. 
ἀλλότι. Οἵ. ἀ6 Ατΐ. οΥἵῖς Ρ. 150. 

᾿Ιστώνην. ᾳ, ἸΙσέήνην. Αἱ νἱά, 
Το Βύ58. 

ΕΠ ΤΧΧΧΥΙ. ᾿ἀϑηναῖοι. ΟΥτ. 
οἱ 4ϑην. 

«Καὶ “άχητα. Καί οὐ. 1. 
ΜΙελανώπου. Μπά. Ατ. ΟἸιν. 

ΑἸἹὰ. ΕἸοτν. Β85. ελανόπου.. Γῖε- 
λανώπου, «ποὰ Βα θη!. Ρἰθυῖαιιθ 
2155... σοη Πυθία δχ Ερίδι. 1Π.. 
ΠΘητοϑι ποηὶς, αθὶ “1 άχγητα 4τιθὴ- 
ἄδηι τοῦ ῆΙελανώπου τπϑπιοταδῖ, 
θη οχ Βιΐτι5. Ῥοβίου 5 Ευ556 
ῬΥΟΡΑΡΙΪΟ ν] θυ μοίοϑε. ἢ 1 Κ. 

“Χαροιάδην. Μοβαιι. τπᾶ]6 Χα- 
ριοιάδην. ΟΥ̓ ἀρ. 90. 

9, Συρακόσιοι. Μιυῖρο (οἱ 
Ηδ880Κ,) Συρακούσιοι ἷο εἰ ᾿01- 

α116...,, Οπὶ Εν 9 Ῥά551πι ἴῃ 
οοὐά. Ατ. ΟἾγν. “ς ἩΠ05. ,,1κ 
(655. 860 νοχ. ἰοΐο οἂρ. ᾿ια)οὺ 

αιιρ]οχ σ. Οὐ. ρτὸ ἀϊρβίμοηρο 
Οῦ νοσδίθηὶ Ὁ... ῬΥΔΕΓΘΥΖιιδΗΙ Υ΄, 
60. [Συρακουσίοις] " 090. ΟἹ}. 
561η6] 6Χ Εὶ Συρακοσίων οἱ ὃ. 8. εχ 
1, Συῤῥακοσίων ἴον, Οὔ 8 1Υ., 
1. Ῥα]. [τ φἴσιιι Ο455.. Συρακούσ- 
σιοι. 3. Ὁ ἀᾶπὶ ΒΟΥ ρ ]Ο μΘ ΠῚ ΒΘΠΊΡΘΥ 
τοιϊϊηθὶ σοῦ, Ρα]. θχοθρίο 1. ἼΗΙ, 
Οὐαλτι5, ἘΠ] ιν Θ 8115 Ἰορτίιν Συ- 
ρακόσιοι, αιιοα 0 ἢ ῬτΆΘΙΘΥΪο ἐς 
ἘΒΟΜΜΕῚ. ἢ. Συῤῥακούσιοι, 
δ. εἷς Ἰάθηινποχ οἵ, φιιοα 56Π16} 
ΤΟΝ τις 56. δα ἔπ οἷαῖ, σοηβίδ ΘΥ. “ἢ 
ΟΟΕΙΠΙΕΒ. Αὐνια,1ὰ, δα ΤΌ, 9... 
«οΟὐοα γοροϑβι [Συρακόσιοι], 50- 
1πὶ ΠΡ οπΣ 1. Τδυγ. 1. Ν}. οἱ 
ΜΠ, 6 ας γάσιηι Αὐρ. Οκ55.Η αἵ, 
ΡΪθ ὙΠ} 16 “Συρακόσσιοι ΥΕ]Σ Συ- 
ραχούσσιοι. ἴὑὐβθπὶ Συρακούσ- 
σὰς νοσαπξ δηλ αι ββῆνι σοδα,, 
60 ἴδιοι 5101 σοηῃείδηι ἡ ΒΕΙΚΊΌ, 
ΟΥ 1, 1, ῳ..218. εὐ ἀδ' Ασξ, οχῖ. 
Ῥ- 155. 

Καϑέστασαν. Ο. καϑέστησαν.- 
Ι. καθίστασαν, οἱ πᾶγρ,. 8]. πιδιὶ. 
καϑέστησαν. 

ὅ 
9912 
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ἢσαν πλὴν Καμαριναίων αἵ ἄλλαι “Ιωρίδες πόλεις, αἵ- 
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περ καὶ πρὸς τὴν τῶν “ακδδαιμονίων τὸ πρῶτον ἀρχο- 
μένου τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάχϑησαν, οὐ μέντοι 
ξυνεπολέμησάν γε τοῖς δὲ Λεοντίνοις αἵ Χαλκιδικαὶ πό- 

λεις καὶ Καμάρινα. τῆς δὲ ᾿Ιταλίας “οκροὶ μὲν Συρακο- 

σίων ἦσαν, Ῥηγῖνοι δὲ, κατὰ τὸ ξυγγενὲς, “εοντίνων. 
ὃ. ἐς οὖν τὰς ᾿άϑήνας πέμψαντες οἵ τῶν Δεοντίνων 
ξύμμαχοι, κατά τε παλαιὰν ξυμμαχίαν καὶ ὅτι Ἴωνες 
ἦσαν, πείϑουσι τοὺς ᾿4ϑηναίους πέμψαι σφίσι ναῦς" 

ὑπὸ γὰρ τῶν Συρακοσίων τῆς τε γῆς εἴργοντο καὶ τῆς 
ϑαλάσσης. 4. καὶ ἔπεμψαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι, τῆς μὲν οἴκει- 
ὅτητος προφάσει, βουλόμενοι δὲ μήτε σῖτον ἐς τὴν Πε- 
λοπόννησον ἄγεσθαι αὐτόϑεν, πρύπειράν τὲ ποιούμενον 
εἰ σφίσι δυνατὰ εἴη τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ πράγματα ὑποχεί- 
οια γενέσϑαι. δ. καταστάντες οὖν ἐς ᾿βδμαμι τῆς ᾽1τα- 
λίας, τὸν πόλεμον ἐποιοῦντο μετεὶ τῶν ξυμμάχων. καὶ 
τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

πε. 10. Τῆς τε γῆς εἴργ. κ. τι 8.1 εἴργοντο οἱ “εοντῖνοι, 
ὥςτε μήτε κατὰ γῆν μήτε κατὰ ϑάλασσαν ἐμπορεύεσθαι. (λ. Κασσ- 
ἘΠ ) -- 11. Καὶ ἔπεμψαν οἱ ᾿ἡϑηναῖοι) συμμαχίαν δηλονότι. (1. 
40γ.}) --- ἘἘ Οὐιειότητος] δεὰ τὴν συγγένειαν. ( Κασα.) --- 15. 5 Ὲ 
Βουλόμενοι δὲ) κατὰ τὸ ἀληΐδεές. (Κασα.) --- 18. Αὐτόϑεν) ἤγουν 
ἀπὸ τῆς Σὶκε λίας. (λ. 4υγ. ) -τ Πρφύόπειραν] δοκιμασίαν. (ἃ. 4ὑγ.) 
-- 14. Εἰ σφίσι, δυνατὰ εἴη ---Ἰ εἰ δυνατὸν εἴη γενέσϑαι ὑποχει- 
ρίους αὐτοῖς τοὺς Σικελιώτας. (1. 4ὐγ.) --- 16. Μετὰ τῶν ξυμμά- 
χων] τῶν Λεοντίνων χαὶ τῶν ἄλλων. (λ. 40γ.) 

Καμαριναίων. ῬΑ]. Καμμαρι- 

ναίων. Τὰ Ὁ. 50118}08 μὰ 8. ν. 
4]. τηδ, 

Τῶν “απεδαιμονίων. Τῶν οὐ. 
ΟἸγ, οῦρα τὸ πρῶτ. --- πολέμου 
Ηδδοῖϊ. σοχμχηιδιθιι5 ἃ ΤΟ] ιι15 
ΒΘ ηχῖί, 

ἐξυνεπολέμησάών γε. Ο. ξυνεπο- 
λέμησάν τε. 

Καμάρινα Ῥαϊ. ΒΕΚΙΕ, Ψηϊρο 
(εὐ Ηδδ8οῖ,} πἴσ δὲ αἰ Κα- 
μαρίνα. Δὰ νὰ ΒοΘΟΚΙ. κα Ρίμπα, 
ΟἸγηῖρ. Κ, 

ἱῬηγῖνοι. Ῥα]. 'Ῥήγινοι, κΘοἃ 

ΘΟΥΥ. γ6ο, τηδη, 1|, Ῥηγινοί. Ναὶ. 
Ῥηγηνοί. ν 

ἐψονο 1)αῃ. μετά. 
Τὴ τε. Τὲ οὐχ: 1), 1. ΑΥ, 

Οὗ 1)4). (ρτο φιθριι5. Βεῖκκ. 
γχὰο Οὐ, πιθιμογαῦ) οἱ 5. ν. δ]. 
χη. μάροὲ Ε,, 

Εἴργοντο. Βεϊκῖκ,, αὐ βοΐοι, 
εἴργ. ΟΣ, ἀ6 τὶ, οὐ, μ. 152. οἱ 
Βεῖπι. Ουν πϊαχ, ἴπ 106. ΝΟΥ}, 
ἘΔ ΟΤΙΊ. 

4. “Βουλύμενοι δέ. Ῥτο δέ ΟΥ. 
Ε,, τέ, π θυ σαι αὐαρκδὶ ἢ 1), 

Εῤ ἴπ παν. ΡΟΜ1 τ όραιι. 
δι πο νον οὖν. Ο. ΟἸτ, 

καταστ. δέ. Ὰ 



1. πή. 
ἔτ. ες 
πρὸ ἃ 
υπζ. 

ὈὌκτω- 

βρ. μην. 
τελευτ. 

88. ΘΟΥΚΥΖΔΙΖΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΤ:. 

(Β. Χειμών. πξ. πη΄.) 

(1. Ὃ λοιμὸς τὸ δεύτερον ἐπιπίπτει ᾿Αϑηναίοις.} 

πζ΄. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἡ νόσος τὸ 
δεύτερον ἐπέπεσε τοῖς ᾿Αϑηναίοις, ἐκλιποῦσα μὲν οὐδένα 
χφύνον τὸ παντάπασιν, ἐγένετο δέ τις ὅμως διακωχή. 
Ζ. παρέμεινξ δὲ τὸ μὲν ὕστερον οὐκ ἔλασσον ἐνιαυτοῦ, 

τὸ δὲ πρότερον καὶ δύο ἔτη᾽ ὥςτε ᾿4ϑηναίων γε μὴ εἷ- 
ναι ὅ τι μᾶλλον ἐκάκωσε τὴν δύναμιν. 8. τετρακοσίων 
γὰρ ὁπλιτῶν καὶ τετρακιρχιλίων οὐκ ἐλάσσους ἀπέϑανον 
ἐκ τῶν τάξεων, καὶ τριακοσίων ἱππέων" τοῦ δὲ ἄλλου 
ὔχλου ἀνεξεύρετος ἀριϑμός. 4. ἐγένοντο δὲ καὶ οἵ πολ- 

.᾿ 

πξ΄. 3. ᾿Εχλιποῦσα μὲν οὐδένα χρόνον] οὐ διαλιποῦσα τὸ πα- 
ράπαν. (λ. Κασο. “40γ....:--. 8: Τὸ παντάπασιν] τὸ σύνολον --- Ζια- 
κωχή!] διάλειψες» ἀναβολή. [γράφεται καὶ διακοπή. (Βασ.)] -- 4. 
“Παρέμεινε δὲ τὸ μὲν ὕστερον -] ἤγουν κατὰ τὸ δεύτερον παρέ- 
εἰξινεν εἰς ἐνιαυτόν. --- 6. Ὅ τι μᾶλλον ἐκάκωσε τὴν δύναμιν] ἀντὶ 

ἔβλαψε τὰ 
τοῦ μηδὲν εἶναι, ὅπερ [τούτου (λ. 4ὑγ.}} μᾶλλον ἐκάκωσε τὴν 
πράγματα. 
δυναμιν. [ἐν ἄλλῳ δὲ κεῖται; ὥςτε ᾿᾿ϑηναίους τὸ μὴ εἶναι ὅ τε 
μᾶλλον τούτου ἱπίξεσε καὶ ἐκάκωσε τὴν δύναμιν. (Δ. Καασ. 4υγ.)] --- 
8. Ἐκ τῶν τάξεων] ἔκ. τῶν συντάξεων, τῶν πολεμικῶν δηλονότι 
[τῶν λεγομένων ἀλλαγίων. ( Βασ.}} (λ. 4“7ὖγ.} 

Ολν. ΤΠΥΧΧΥΤΙ. Χειμῶνος ὰ ἴο ἴϑηλθὰ [ἰργοτιι) ΘΟΙ ΘΒ) 
γϑΥς. 8]. πῃ, 1, ΤΡ ΘΏΔΥΘ ΠΟ] Πλι18. 

Ζ2ὲ τὶς. Τίς ὁγτὰ. Βοσ, (6.) Δῖαλλον. Θαιμαν νι]6Ὸ τού- 
“ιακωχή. ,.Οἴϊαι Το. ΜΡ... τοὺ ἐπίεσε καί, εΞοὰ τούτου σπί, 

ΥΆ55. ΟΕ ΠΡ: Φ0. 9 . Οδθο. Ἄπρο Ὁ ἘΣ ΤΕ ΒΕ ΗΝ, 
Επίαιη διακοπή οἷα εἰς ἰδοῖ. Και, Η, Ἔξ. (αὐ ὔξ τ 
6558 δαποίδξ. ὅ0110}. 1585, ΜΙ. ἃν. ΟἸνν, Π)8πς Ὡλᾶῦ, 5160}. 

9, Πρότερον. Ἰ. πρότερόν γε ϑΌΠΟΙ, Απρ. ΠΆΒοΙ,, ἀποὶς ἴμ- Ἷ ἔρον. 1, πρότ ἔ ; ι , ας 
Αὐ, Οἷς πρῶτόν γε. ἴα, δο] τη οἸαεῖς. ΒΟΚΚ, Ῥγο 6ο τούτους 
πρῶτον. ῬΥΔΘΡοΙ οοὰ, ΒΑ8,, τηᾶτρ. Αὐρ. 

εε ΑἸα. ΕἸου, Ἀἰάιιθ ̓ δὰ. Μᾶς,» τοῦ- 
τοις Ἐς. Αἴαηιιο ἐπέεσε καί, αιιὰδ 

ϑηρε. ἀοίρηαιςς ὁΠ|. (δϑδ. Ατρ. 

(ἴὰ τὸ 1 πτᾶγο, δαποίαϊημ,) 
ΟΣ Ε ῬαΙ ΨΜ:, Ἢ. Ἄδα. 
(6.) ἴδηι. Οὐ. Ηβδϑοϊς. Βε εκ. 
(Ομσθα τα ΝΑ ]1ο «ἰδοὸπὶτε ἐἑππα- 

Εἰς “ελοηθησδίιη ϑἵγας αὐ ἡχογίες 

᾿᾿ϑηναίων γε Οὐ55, Αππρ. (ἀτὶ 
Ἰὼ τᾶν, σνυϊραΐθτη δαμηοῖδξ,}) 
ΟΠ Ο, Ἐς ῬΑ ὑδ Ἔ δ(- 
ΟἿ δα, ΒΒ 5. ΠΟΥ ΤΟΥ, 
ΟἾγν. δι. πιᾶῦρ. ϑιθρῃ. ΜΝ 8]]}. 
Ἡδοοῖ. ΒΕΚΙ. ΤΙ Νοβῳι. ᾿4ϑη- 
ναίους γε. ὕα]Ρο ᾿ϑηναίους τε, 
οἱ ϑηναίους Ἰάθο αἰθε γο11- ὃ 
ἐομῳ ΒιδρίσοΥβ, ν, 4Ππ᾿Ο1η0 - 8. ριϑμός. Αν. Οπν, Ῥαη. ὁ 
ἂο ἴῃ ῬΥΟΧΙ 1185 ἐπίεσε καί ἱπβειὶ ἀρ. ΟΥ. Βοίϊηι. οἱ Βγεβον, 
Ῥοϊιπιοτχιῦ, ΟἹ γι το] ρας, Τα: 4, Καὶ οἱ πολλοὶ τότε σεισμοί 

Σὰν (οὐ. «Ὅν 
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λοὶ τότε σεισμοὶ τῆς γῆς, ἔν τὸ ᾿ϑήναις. καὶ " ἐν " Εὐ- 
βοίᾳ, καὶ ἐν Βοιωτοῖς, καὶ μάλιστα ἐν ᾿Ορχομενῷ τῷ 
Βοιωτίῳ. 

(ῷ. Τῶν ἐν Σικελίᾳ ᾿Αϑηναίων ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους στρα- 
τεία. πη΄.) 

πή. Καὶ οἵ μὲν ἐν Σικελίᾳ ᾿ϑηναῖοι καὶ Ῥηγῖνοι 
5 τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τριάκοντα ναυσὶ στρατεύουσιν ἐπὶ 

᾿ 7 ΄ , , . 2 3 

τὰς Αἰόλου νήσους καλουμένας᾽ ϑερους γὰρ δι΄ ἀνυ- 

δρίαν ἀδύνατα ἣν ἐπιστρατεύειν. 2. νέμονται δὲ Λιπα- 
-" 5 , ’ »Ἤ ,ὕὔ ΕῚ "Ὁ" πεν, “ 

ραῖον αὐτὰς, Κνιδίων ἄποικοι ὄντες. οἰκοῦσι δ᾽ ἐν μιᾷ 
-" ΄ ᾽ Υ - δ , ᾿ Ἁ Ω 

τῶν νήσων οὐ μεγάλῃ; καλεῖται δὲ “ιπάρα" τὰς δὲ ἄλ- 

10 λας ἐκ ταύτης ὁρμώμενον γεωργοῦσι, “]ιδύμην, καὶ 

9, Ἐν ᾿Ορχομενῷ τῷ Βοιωτίῳ ] δύο γὰρ ᾿Ορχομενοὶ ; ὁ μὲν τῆς 
᾿αφχαδίας, ὃν “Ὅμηρος ᾿καλεῖ πολύμηλον, ὁ δὲ τῆς Βοιωτίας, ὃν 
“Ὅμηρος καλεῖ ηινύειον. 

πη΄. 6. ᾽ΖΔι᾿ ἀνυδρίαν] τῶν νήσων δηλονότι. (λ. 4γ.) --- 7 
᾿Επιστρατεύειν] ταῖς νήσοις. (λ. 40γ.) --- ὃ. ἘῈ Ανιδαίων] 

Κνίδαιον "ἢ Κνίδη μέν ἐστιν ἡ πόλις" 
Ἔκ δ᾽ αὖ γε Κνίδον Κνιδίους λέγειν νόξι. 

(Παλ.) 

- 9. Λιπάρα] αὕτη τὸ παλαιὸν ἡ Διπάρα μελιγουνὶς ἐκαλεῖτο, ὡς 
φησιν ὃ Καλλίμαχος. 

ΟΑ». ΤΧΧΧΥΠΙ. 
καί οἂκ Ὦ. 1. 

Ολδοι Απρ᾿ Ἐς ΑΙ. ΤΕ ὙΒΕ, ΗΣ 
Ἀρρ. (6.) Ηδδοκ, Βεῖκ, Τὰ αὶ Ούτ. 
ΒΝ Αὐν ΟΠ, 1γάμν ἈἸα. 
ΕἸοΥ. Βα5. ϑέθρῃ, 1. καὶ οἱ πολλοὶ 
σεισμοὶ τύτε. ψυ]σο τότε καὶ οἵ 
“πτολλοὶ σεισμοί. Μίοβαιι. σεισμοὶ 
πολλοί. 

᾿Αϑηναῖοι 

Ῥηγῖνοι. 1, ἹῬηγινοί, ψαϊι. Ῥη- 
γηνοί, τι- 1166 ο, 86. Οτ. ἱῬή- 
γίον. Νῖοχ ἴῃ “ίόλου Β. ᾿ἰϊογδαι 
ὃ 5. 1 φοἸ]οοδὲ 68. χ181}. 

» δὰ ᾽ ΠΥΒΙ͂ 
Ἐν Εὐβοίᾳ. Ἐν οπι. Οα58. Ατιρ. ᾿ἱνυδρίαν. 1)4. ἀνυδρίας. 

Ῥδ]. (ᾳφιαῃήμπδηλ ἀ6 Ποὺ ἰδορῖ 
Εγοιηγ16],} 11. ἘΠ. 6». (6.) Οιοα 
5] ΡΥΌΑΥΘ ν6]15, ῬΥΘΘΡ Οδὲ ΟΠ ΘΗ 
ο)» ἃγοΐδηι ΘΟ. ἢ} Οὐ ΟΠ 6, 4188 
Ἰη 16 γ ΑἸΠοπδ5 οἱ ΕΒ θατι Ἰπἴου- 
οδάοβραι, οὐηΐεβδ Ραϊὰ οἵ οχ- 
Ῥιη σα ν]γρα!αηι ροβὶ ϑήναις. 
ΝΝΟΒΙ5 ἰδπθη ν]ραία ΡΙδοοῖ, 

Καὶ ἐν Βοιωτοῖς --- Βοιωτίῳ 
ἂς. Οχ. δ, 

Φ' ΓΙ ῳ 

᾿ἀδύνατα ἣν. Αγ. οὐκ ἣν, φιοΐ 
51 Ἰ 8] ΟΥ̓́Θ πὶ ἀἰιοϊου αἴθ Π408- 

χοῦς ΜΠ 0 ΒρθυηθΥθίαν. 

ᾧ, “ιπαραῖοι, Ἰ)αη. «“Ἱιπαρῆοι. 

Κνιδίων. ὍΔ]. (6: 5080]. ΡΆ].) 
πι816 Κνιδαίων. 1. τῶν Κνιδίων. 

"Ὄντες οἵ. ἵ. τὰ, ΑΥὐὶ ΟἸν, ΤΏ δα,, 
ἡ 011 πα ]6.. ΗΪδὶ «ποῦ 1τὰ ἔποικοι 
ΡῬγοχίμιθ οἰκοῦσι οΟἸ]οσαιιιχ, 
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Στρογγύλην, καὶ εράν. 8. νομίξουσι δὲ οἱ ἐκείνῃ ἄν- 
ὥρωποι, ἐν τῇ Ἱερᾷ ὡς ὁ Ἥφαιστος χαλκεύειν, ὅτι τὴν 
νύκτα φαίνεται πῦρ ἀναδιδοῦσα πολὺ, καὶ τὴν ἡμέραν 999. 
καπνόν. χεῖνται δὲ αἵ νῆσοι αὗται κατὰ 
καὶ Μεσσηνίων γῆν" ξύμμαχοι δ᾽ ἦσαν Συρακοσίων. 
4. τεμόντες δ᾽ οἵ ᾿Αϑηναῖοι τὴν γῆν, ὡς οὐ προςεχώ- 
ρουν, ἀπέπλευσαν ἐς τὸ Ῥήγιον. καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, 
καὶ πέμπτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε, ὃν Θουκχυ- 
δίδης ξυνέγραψε. 

τὴν Σικελῶν 

δ Ξύμιαχοι δ᾽ ἦσαν Συρ.}] ἡ αἰτία τῆς ἐπιστρατείας τῶν 
᾿ϑηναίων κατὰ τῶν Λιπαραίων. (1. Κασσ.) --- 6. Τὴν γὴν] ἐκεί- 
νων τῶν νησιωτῶν δηλονότι. (λ. 40γ.) -- 7. ᾿ἀπέπλευσανῚ ἀπο- 
πλεύσαντες ἐπανῆλϑον. (λ. 40γ.) 

Ἱεράν. οἡἿ͵έραν ϑίορῃ. 9. εἵ 
Αριη. Ῥοσῖ, οοηΐτα στο] φαοτιιηι 
οοαά, 6οἐ ορυϊππούτιὴ ΒΕ ΡΟ - 
ταιηῖ διιοϊογιίαίθη “ Η111)5. ΟἹ, 
1. 9: Ρ..458., θὲ πῃ σοπίοχει νϑὺ- 
Ῥογιν ἀσοθηΐι5. ΟΟΥΥΊΘ ΘΗ ατι8. 

8. Νομίξουσι δέ. δος οὐ αἴια8 
εϑαιαη ταν ΤΟΥ α1846. τϊπα5 αἰ- 
δὴαὰ πιῶ] ΤαδῖοααΣ ψαΙοκθη. δὰ 
Ἡδδγοάοι. 11. ρΡ. 599., ρΡϑύρθύϑηι 
μὰς γοίογθης. ϑοδοίϊοι, 
ΨΑΙ]ΟΚΘΏ ΔΤ ἀν θιζαίοηθ χοΐαῖϊα- 

λθυὴῦ 4ααθ ΤῸ 1. Ρ. 44 --46. α15- 
ΒὨ ΑΥ ΜΙ. 

᾿Εκείνῃ. ΟΥ. ἐν ἐκείνῃ. Αἵ ντὰ. 
Της. νορ. Ὁ. 1. ἐκεῖνοι. 

Ἐν τῇ. Ἐ.. οἱ ἐν τῇ. Τὰ ΑΥ. ΟἸισ. 
δι. ἀθ, τῇ » βίοιιε ὁ δηίθ Ἥφαι- 
στος. 

Πολύ οπι. Ὦ. 1. ΑΚ. Οἢγ. Π8π, 

Νῆσοι. Ὦ. νῆσαι. 

Μεσσηνίων. Ἢ. ἙἘ. Ατ. ΟἸιν. 
δι, ἱΜεσηνίων, εἰ ΑΥ. ιν, 

ς. 84.’ 

1 δι. 5ἷς ἀρίᾳιο, Οἕ, 1. 9. Ρ. 580. 
οἵ ΒΕΚΚ. δα 1. 101. 

Συρακοσίων Ἐ. Οὐ, ΒΕΚΚΕ, ΨῈΠ8. 
(εὐ Ηδδοῖς.) Συρακουσίων. 855. 
ῬΑ]. Συρακουσσίων. σὲ 118 ρδ5- 

βίῃ (α55. σθηλῖπο 6, ΟΥ ΡΘΥ 6. 
Ὁ. 1. Συῤῥακοσίων. Νὶὰ 5Ξοτῖρι. 
αἴβδου. δὰ ἂρ. 86. 

4, Τεμόντες. Ὦ, 1. Ε, τέμνον-- 
τες. 
Ὡς οἠϊ. ΟΥ̓. 

Ὃ χειμών. Ἐ.. ὃ μὲν χειμ. 

Τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα ΟΔ55. Δυξ. 
Ο. Ἐ΄ Ραϊ. 1ξ. ναι. Η. μ6ρ. (6.0 
οοα, Βᾶς. Ὁ. 1. τα μος [ἀπιθ 
8}} 41. πι8:.}) Εἰ. τὰ, Ατὐ. ΟἾγ. 
1)ὰη. Ἠδδοκ. ψΈ]5ο (οἱ ΒΚ...) 
ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ. Αἴ, νἱὰ. 
βοχὶρῖ. ἀἴδοῦ. ΠΠ|, 95. ἥπ. 

ἐξυνέγραψε. ΒΘΚΚ, 1π πιΐπουγ. 
ΘΧΟΙΊΡ}], ἔογίαξβο γοοίθ ξυνέγρα- 
φὲν. ΟΓΥΓΓ Ἡδτ, (6 οπιθηῦ, γαϊ. 
αν ΟΣ φ. 93. 

8 
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(ΥἹ. Ἕκτον ἔτος τοῦ πολέμου. πϑ'. --- ρις΄.) 

. (Λ, Θέρος. π5πϑ΄. --- οβ΄.) 

(1. Σεισμοὶ πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος.) 

πϑ΄. ΤΟΥ͂ Δ᾽ ᾽᾿ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΟΥ͂ ΘΕΡΟΥ͂Σ Πε- Ὀλ. πή. 

λοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι μέχρι μὲν τοῦ ᾿Ισϑμοῦ ἦλ-ς, ἢ 
ον, ὡς ἐς τὴν ᾿Δττικὴν ἐοβαλοῦντες, ΄ἤγιδος τοῦ ᾽άρχι- καὶ 

δάμου ἡγουμένου, “ακεδαιμονίων βασιλέως" σεισμῶν δὲ τς. 
γενομένων πολλῶν, ἀπετράποντο πάλιν, καὶ οὐκ ἐγένετο ἀπὸ γ. 

ἐςβολή. 2. καὶ περὶ τούτους τοὺς χρόνους τῶν σεισμῶν ὍΡΩΝ 

κατεχόντων, τῆς Εὐβοίας ἐν ᾿Οροβίαις ἡ ϑάλασσα -᾿ ἐπελ- 
δοῦσα ἵ ἀπὸ τῆς τότε οὔσης γῆς, καὶ κυματωϑεῖσα, ἐπῆλ- 

ε τῆς πόλεως μέρος τι, καὶ τὸ μὲν κατέκλυσε, τὸ δ᾽ 

πϑ'΄. 6. Ἔρβολή] ἔφοδος. (λ. 4γ. ) --- 7. ἘΞ Ὀροβίαις] 
᾿ϑβρωπίαν ἤκουσα τῆς Βοιωτίας. 

(Παλ.} 
ΧΆΣΗ, ϑάλεσσα 

ἣ νῦν ἁάλασσα;, πρὶν δὲ λύγου γῆς μέρη. 
ἱ τὰ τοῦ βιβλογράφου δὲ κλῆσις ὀσπρίων. τ 

(Παλ. ) 

-- Ἡ ϑαλασσα ἐπελθοῦσα πὴ ἐπανελθοῦσα ἡ ϑαάλασσα μέρος ἀπὸ 
τῆς τότε οὔσης γῆς ἐπῆλϑε καὶ κατέλαβε. καλῶς δὲ εἶπε, τῆς τότε 
οὔσης γῆς. ὡς νὺν ϑαλάσσης οὔσης» δηλονότι διὰ τὸν σεισμόν. 
"άλλοι δὲ οὕτως" ὴ ἁάλασσιχ εἰς ἑαυτὴν ἀναχωρήσασα, καὶ ὑπο- 
στρέψασα ἀπὸ τοῦ λιμένος καὶ τῆς γῆς ἐπὶ τὰ κυματώδη (τότε 
γὰρ μάλιστα πυματοῦται, ὅταν εἰς ἑαυτὴν ἀναχωρήσῃ.) αὖϑις δ᾽ 
ἐλθοῦσα. ἐπὶ τὴν γὴν, κατέλαβε μέρος τι ἕτερον τῆς γῆς; ὅπερ πρό- 
τερον οὐ κατεῖχε. --- 9. Καὶ τὸ μὲν -- -] καὶ τὸ μὲν κῦμα; φησὶ, 
κατέχλυσε τὴν γῆν, τὸ δὲ μέρος τῆς γῆς ἐκεῖνο ὑπενόστησε καὶ 

αν. ΤΧΧΧΙΧ, Πελοποννή- 
σιοι. ΟΥ. Πελοπ. μέν. 

Τπέχρι μέν. έν οπι. Ὁ. 

Τὴν ᾿άττικην. Τήν οἵα. Ο. 
᾿Εςβαλοῦντες. Οπν, ἐμβαλοῦν- 

τεβ, οἶδ οομβιθίπα! Θῖλ 56 Υ- 

τα Ἶ5 ῬΏῖο, πὰ, ἐςβαλόντες. 
“ακεδαιμονίων. ΑΥτ. ΟἸχ. 8. 

ΤΆ 16. “Ἰαπεδαιμονίου. 
2. Τῶν σεισμῶν. Τῶν 46. ΑΥ, 

ΟἾγ. θη. 
Κατεχόντων. Ἡϊϑιϊη οἰ οποπὶ 

Του] πιῖ5; γα]ρο οθηΐηι (οἱ 
δριιαὰ Ηδδοῖ. ) νίγρι]α ποὰ Πΐο 
εξ: 568 ροϑβὲ ᾽Οροβίαχις. (Ναῖτο 

ἴῃ ἴοοο ἀϊδίϊηχῖς Βεκκ.) Υ͵ά, 
Ἡ1]πι, οἱ δἀηοῦ. 

᾿Επελϑοῦσα. Ἐ.. ἐπεξελϑ). 9 08ο- 
ΤἸἸαβίϑηι οΟ]]Πρα5 Ἰθρῖ556 ἐπανελϑ', 
δῖ διΐατα Ρϑη1ο 1αΐθυλιιβ ἀ6 68-- 
ἄθηι τ αἰοϊξαν ἐπαναχώρησις. 
Τα ἐπανελθοῦσα νϑτιππ νἱ- 
ἄριυσ. Κ ἩΛΑΟσΐ. Οἵ. βαμοῖς: 
4114 προ] ρθηΐοσῦ : 7ῆαγο αὖ δα 
φίίαθ ἔσο ὁγαξ ἐοίϊες οἰεπι ἃ 9 -- 
δὲμ ΜΡ ΟΥ5Τ 6 δ 5," Ρατγέοπι 

χιεαγικίατη, μγις σϑϑέα ρτιαλ ἐγ Θαγ- 
4μ αὐξρὲ ἀἰφοογιΐε, αἰϊδὶ αὐἰωΐε. 

Τῦτε. [μι ὅ80801. νιροὸ ποτέ, 
ἐρα τότε οοὐ. Ατρ. 

Κατέκλυσε, Υἱαά, κατέλυσε. 
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ὑπενύστησε, καὶ ϑάλασσα νῦν ἐστὶ πρότερον οὖσα γῆ᾽ 
ι Ε ΄ ͵ ο΄ ον » 

καὶ ἀνθρώπους διέφϑειρεν, ὅσοι μὴ ἐδύναντο φϑῆναι 
πρὸς τὰ μετέωρα ἀναδραμόντες. 8. καὶ περὶ ᾿Δταλάντην 

Ἁ 5 κ -»" -» ᾽ ᾿ - ’ Π 

τὴν ἐπὶ “οχροῖς τοῖς ᾿Οπουντίοις νῆσον παραπλησία γί-- 

γνεται ἐπίχλυσις, καὶ τοῦ τε φρουρίου τῶν ᾿Δϑηναίων 
σαρεῖλε, καὶ δύο νεῶν ἀνειλχυσμένων τὴν ἑτέραν. χατέ- 
αξἕεν. 4. ἐγένετο δὲ καὶ ἐν Πεπαρήϑῳ κύματος ἐπανα- 
χώρησίς τις, οὐ μέντοι ἐπέκλυσέ γε) καὶ σεισμὸς τοῦ 
τείχους τι κατέβαλε, καὶ τὸ πρυτανεῖον, καὶ ἄλλας οἱ- 

κίας ὀλίγας. 5. αἴτιον δ᾽ ἔγωγε νομίζω τοῦ τοιούτου, 
ἢ) ἰσχυρότατος ὁ σεισμὸς ἐγένετο, κατὰ τοῦτο ἀποστέλ-- 
λειν τὸ τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἐξαπίνης πάλιν ἐπισπωμένην, 
βιαιότερον τὴν ἐπίκλυσιν ποιεῖν: ἄνευ δὲ σεισμοῦ οὐκ 
ἄν μοι δοκεῖ τὸ τοιοῦτο ξυμβῆναι τορόθη τ 

ὑποχαϑέσϑη καὶ ταπεινότερον ἐγένετο. -- 9. Φϑῆναι } προλαβεῖν. 
(λ. 4ὑγ. ἡ τη τς Ἐπὶ Λοκροῖς τοῖς ᾿Οπουντίοις] τρεῖς «Πδπρίδες εἰ- 
σὶν, αὕτη τε ἡ τῶν ᾿Οπουντίων, καὶ ἡ τῶν ᾿Ἐπιξεφυρίων. καὶ ἡ 
τῶν ᾿Οξολῶν. ΞΞ- Τίγνεται ἐπίκλυσις ἀντὶ τοῦ ἐγένετο πύματος 
ἐξόρμησίς τις ἐπὶ τὴν γῆν. --- 6. Παρεῖλε] μέρος παρέκοψεν. (λ. 
Αγ.) -- ᾿ἀνειλκυσμένων ] ἐπὶ τῆς ξηρᾶς οὐσῶν. (1. 40γ.) --- 7. 
Ἐν Πεπαρήϑῳ)} ἡ Πεπάρηϑος νῆσός, ἐστι μία τῶν Κυκλάδων: (1. 
Κασσ.) -- 10. Ἄἴτιον δ᾽ ἔγωγε τοῦ τοιούτου νομίξε -- τι τὸ 
νόημα τοιοῦτόν ἐστι [ἐγὼ] νομίζω τὴν γῆν, σειομένην τῇ κινήσει, 
τὴν ϑάλασσαν ἀνατρέπειν" τὴν δὲ θάλασσαν, ἀνατραπεῖσαν, καὶ 
μεταταῦτα ,“υματωϑεῖσαν, καὶ μετὰ μείξονος ἐπελϑοῦσαν ὁρμῆς, 
πλέον τι μέρος ἐπιπλύσαι τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἐκεῖνο μόνον, ὅπερ εἶχε 
τὸ πρύτερον. -- 11. ἘῈ ᾿ποστέλλειν] ἀντὶ τοῦ συστέλλειν. (Βασ. ̓  
- 19. Καὶ ἐξαπίνης πάλιν -- παι καὶ τὸν σεισμὸν νομίζω, φησὶ, 
τὴν ϑάλασσαν αἰφνίδιον ἐπισπώμενον, τῇ ἐπὶ ϑάτερα κινήσει βιαι- 
οτέραν τὴν ἐπίκλυσιν ποιεῖν. 

8. “οκροῖς. ῬΑ]. Ἴωκρ., 568 
ΟΟΥΤ. ΤΘο. ΠΊΔ. 

“Κατέαξεν. Μοβαι. κατέαξεν. 
4͵ .. Ἐγένετο---τις. ὙΠΟ α. Μαρ. 

[Ρ. 333.1 ρτο δὲ καί Ππα)γδὶ μέν- 
τοι εἰ Πεπαρίστῳ τάαθιᾶοβθ. “ἢ 
ἾΝΑΘ55, ΟΝ 1..2. Ρ. 979. 

᾿Επέκλυσέ γε. Ο. γὲ ἐπέκλ. γε. 
ΑΥν. Οἰχ. ἐπέκλυσε 5ἴη)δ γέ, φυοὰ 
1π ὯἸ. ΘΟΥΥΘΟΙΟΥ δαάϊαϊς. 1) 8}. 
(ποὴ, δ ΒΘΚΕ. να], Μοϑβαι.) 
ἀπέκλυσε εἴα γέ. ΑἹ νἱά. Κυτρ. 
1.1 Ὁ»..966. 

᾿Ολίγας. Οὐ. οὐκ ὀλίγας. 

5. Ἔγωγε. αῖ. στ. ἐγώ. 
Νομίξω τοῦ τοιούτου (855. 

Αὐπὶ ΟΣ ΡΕΙΤΊΕΕ δρ. 
(6.) στ. Ε. Μοβᾷᾳι.- πὶ. Ασὐ. ΟἸγ. 
Ηδ8οκ. ΒΕΚΚ. Τὴ Ἰ. νομίξω τοι- 
οὕτου. ιυΐρο τοῦ τοιούτου νο- 
μίξο. 

᾿Εγένετο. σ. γέγονε. 
Βιαιότερον. Βιαιοτέραν (ν]ᾶ. 

56}}0].} 5] Θχβρθοῖθβ, νἱα. Βιυιϊζπι, 
ΟΥ. τηᾶχ. δ. 60. δάμοι. 5. 

᾿ “ΖΊοκεῖ. (55. ΟἹ, Ῥα]. θσ. (6.) 
δοΙοθοα δοχῆ. Οἵ. 1. 1. Ρ. 189, 

Τὸ τοιοῦτο. ΟἹ. τὸ τοιοῦτον. 

89 
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(9. Ἐν τῇ Σικελίᾳ Ἰυλαὶ καὶ Μῆεσσήνη ἐκπολιορκοῦνται.) 

υ΄, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους ἐπολέμουν μὲν καὶ ἄλλοι, 
ν Γς , , 2 “ ΚΥ͂ , ι 3 ᾿ δ 

ὡς ἑκάστοις ξυνέβαινεν, ἐν τῇ Σικελίᾳ, καὶ αὐτοὶ οἵ 
-" ΄ οὕ - 

Σικελιῶται ἐπ᾽ ἀλλήλους στρατεύοντες, καὶ οἵ ᾿Δϑηναῖοι 

ξὺν τοῖς σφετέροις ξυμμάχοις" ἃ δὲ λόγου μάλιστα ἄξια 
δ ἢ μετὰ τῶν ᾿Δϑηναίων οἵ ξύμμαχον ἔπραξαν, 1) πρὸς 

τοὺς ᾿ἀϑηναίους οἵ ἀντιπολέμιοι, τούτων μνησϑήσομαι 5 υ 5 . ' ᾽ μνησυησομαι. 
γ ν , » 7 » 

2. Χαροιάδου γὰρ ἤδη τοῦ ᾿ϑηναίων στρατηγοῦ τεϑνη- 

κότος ὑπὸ Συρακοσίων πολέμῳ, “άχης ἅπασαν ἔχων τῶν 
νεῶν τὴν ἀρχὴν, ἐστράτευσε μετὰ τῶν ξυμμάχων ἐπὶ 

10 ΜΜυλὰὲς τὰς τῶν Μεσσηνίων. ἔτυχον δὲ δύο φυλαὶ ἐν ταῖς 
225. Μυλαῖς τῶν Μεσσηνίων φρουροῦσαι, καί τινα καὶ ἐνέ- 

δραν πεποιημέναι τοῖς ἀπὸ τῶν νεῶν. 8. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι 
καὶ οἱ ξύμμαχοι τούς τε ἐκ τῆς ἐνέδρας τρέπουσι, καὶ 

διαφϑείρουσι απο ον καὶ τῷ ἐρύματι προςβαλόντες, 

ἈΝ Ὡς ἑχάστοις ξυνέβαινεν ] ὡς ἑκάστοις, τισὶν αἰτίῃ τοῦ 
στασιάζειν καὶ πολεμεῖν ἐγίγνετο. --- 12, Τοῖς ἀπὸ τῶν νεῶν] τῶν 
᾿Αϑηναίων. (λ. 4γ.) --- 14, Τῶ ἐρύματι] τῷ φρουρίῳ. (λ. 40γ.) --- 
Προςβαλόντες σφοδρῶς ἐπελϑόντες. (1. 4ὐγ.) 

ΟΥ̓ 1. 1... 925. Αγ. τοῦτο. Ὦδῃ. 
(το. πὶ ΒΕΚΚ, βουῖθῖῦ, Μοβαι.) 
τοῦτο τοιοῦτο. 

Ολν. ΧΟ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ. Οτ. 
αὐτοῦ τοῦ αιιὶ ροϊίιι5 τοῦ δ᾽ αὖ- 
τοῦ τοῦ. Τάοπι 5[δεπὶ Ομ. μέν. 
κάστοις. Ὦ. ἕκαστος. 

Μάλιστα οἵ. ςοἄ. Β85. 

Μνησϑήσομαι. Ῥα]. ἐνῃσϑ'. 
ῷ. Χαροιάδου. Ατ΄ Χαριάδον. 

Αἱ νὶα. σἂρ. 86. 
Τρ. ΒΘ. (6.) δέ, (6. οἵα 

γὰρ 5. δέ αἷ. τπιδῃ.}) 
Τοῦ ᾿άϑην. Ναϊ. τῶν ᾿άϑην. 
“Συρακοσίων Ἐ. ΒΕΚΚ. Ψα]ρ. (οὲ 

Ηδδο]κ.) «Φυρακουσ. 1). Συῤῥα- 
πουσ. Οἵ, Ξοτγῖρι. ἀἴβου. δὰ οἂρ. 
86. 
“Ἄπασαν. Ῥαὶ. ὃ πᾶσαν. 
᾿Ἐστράτευσε, Ο. ἐστράτευΞ. 
ΜΜυλὰς τὰς τῶν Μηι:εσσηνίων. 

Οοα. Βδ85. Μυλὰς τὰς Μεσσηνίων. 
ΟΥ. Μύλας τὰς ἢηεσηνίων. ΜίοΞα. 

Οἶγ. δ, ῆυλὰς τὰς Πῖεσην. 
Αὐὶ μος δὲ αποᾶ πῃ ΟΥ̓. δϑβὲ 
εἰζαπὶ Ὁ. Ὦ. Ἐν, ΠΕΟ 811 60 1.. 
ἶδὶ συοα Μῆεσσην. ΘχαΥαϊὶ, ΑΥ. 
τὰς ῖζυλας τῶν βίεσην. 1)6 ἢῆυ- 
λαί εὐ ῆύλαι. νὶὰ. 1. 2. Ρ. 584., 
(6 Λῆεσην. οἱ Πῆεσσην. Ἰ14. τ. 
531. οἱ Β6κΚΚκ. δά 1, 101]. Εταπι 
ἴῃ ργοχὶπιῖς Οὐ. ἥύλαις, οἱ Τάθηι, 
οὔσπι Ὦ. Ε΄. Μοβαιι. Αὐ, ΟΒγ. 
([)4..}) Μεσηνίων, εσήνην (5ῖο- 
τιῦ οὐδ π1.}, Π]εσήνιοι. 

ΖΙύο φυλαὶ ἐν ταῖς Ὕιλαῖς. Ὦ- 
ΑΥ. ἢν, ὅδ. ἐν ταῖς ΜΙυλαῖς 
δύο φυλ. 

Πεποιημέναιε. Ἄγ, ἦγ. ΕΝ, 
πεποιηχέναι. 7.46 πεποιηκυῖαι 
οἴπ οι: Οοταοβ Ρ] αζασοῖ, 1. Ρ.875." ἢ 
ΒΕΙΚΚ. ϑρὰ χηϑάλιμι πο ται: 
χίταν, ποη δοίϊνιιν, Αηΐθα γ1π6, 

ἔνεδρα, 

8. Προςβαλόντες. οκαα. προ- 
βαλόντες. 
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νι ς " ΄ ΣΙ , ΝΞ ΜΗ 
ἠνάγκασαν ὁμολογίᾳ τήν τε ἀκρόπολιν παραδοῦναι, καὶ 
ἐπὶ Μεσσήνην ξυστρατεῦσαι. 4. καὶ μετὰ τοῦτο ἐπελ-- 
δόντων οἱ Μᾶιεσσήνιοι τῶν τε ᾿ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμά- 
χῶν προφρεχώφησαν καὶ αὐτοὶ, ὁμήρους τε δόντες, καὶ 
τἄλλα πιστὰ παρασχύμενοι. 

(8. ᾿Αϑηναίων στόλοι ἐς Πελοπόννησον, Πῆῆλον, Τάναγραν, 4ο- 
κρίδα.) 

υζ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους οἱ ᾿“ϑηναῖοι τριάκοντα 

μὲν ναῦς ἔστειλαν περὶ Πελοπόννησον, ὧν ἐστρατήγει 
“ημοσϑένης τε ὁ ̓ “λκισϑένους καὶ Προκλῆς ὁ Θεοδώρου, 
ἑξήκοντα δὲ ἐς Μῆλον, καὶ διορχιλίους ὁπλίτας" ἐστρατή- 
γει δὲ αὐτῶν Νικίας ὁ Νικηράτου. 9. τοὺς γὰρ Μη- 
λίους, ὄντας νησιώτας, καὶ οὐκ ἐθέλοντας ὑπακούειν, 
οὐδὲ ἐς τὸ αὐτῶν ξυμμαχικὸν ἰέναι, ἐβούλοντο προςα- 
γαγέσϑαι. 8. ὡς δὲ αὐτοῖς δῃουμένης τῆς γῆς οὐ προς- 
ἐχώρουν, ἄραντες ἐκ τῆς Μήλου, αὐτοὶ μὲν ἔπλευσαν 
Ψ “ἱ οἱ -»" , - τ᾿ Ἁ , ᾿: ’ " 

ἐς ᾿Ωρωπὸν τῆς πέραν γῆς, ὑπὸ νυχτὰ δὲ ὄχοντες, εύ- 
ϑὺς ἐπορεύοντο οἵ ὁπλῖται ἀπὸ τῶν νεῶν πεξῇ ἐς Τά- 

να΄. 8. ΣΈ Ζημοσϑένης} [Ὁ] στρατηγός. (.4ὖγ.) --- 11. Ὑπα- 
πούειν] τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις δηλονύτι. (λ. 40γ.) --- 123. Οὐδὲ ἐς τὸ αὖ- 
τῶν ξυμμαχικὸν ἐέναι ἤγουν ξυμμαχεῖν. (1λ. 41ὖγ.) --- 18. ὌΥΦ ΕΟ 
τοῖς ᾿Αϑηναίοις, --- 15. Σιχόντες] ἐλλιμενίσαντες. (λ. 40γ.) --- 16. 
Ἐκ Τάναγραν) ταύτην τὴν Τάναγραν Ὅμηρος Γραῖαν ᾿καλεῖ. -- 

4, ᾿Ἐπελϑόντων. Τδ ἀιιτίογο Ὥδη. Πατροκλῆς. .) ΕΧ 40 δοι- 
ψουρούι οΟ]]οσαϊίοηθ νἱὰ, 1, 
1. Ρ. 80ξ:. (πθὶ ἐξελϑόντων πιθα- 
ἀὰ 651.) 

Τἄλλα ἘἙ. (Τάλλα, υἱ 5016}, 
ΒΘΚΚ.) ψα]ρ. (6ὲ Πδ80κ.) τὰ 
ἄλλα. ΟἿ. 1. 1. Ρ». 914. 

Παρασχόμενοι. Βι65. παρεχόμι. 

6 λ». ΧΟῚ. Οἱ ᾿Αϑηναῖοι. Οἱ 
46. Ὁ. 
“Τριάκοντα μέν. Μὲν ἀ6. Οτ. 
᾿Αλκισϑένους. ΑἸΟΙΡΏΥΟΙΠ5. {1- 

Ἰιπ 1) 6 πη σ ἤθη θη ποβίσχι Δ} - 
Ῥ6Ι]αὲ ΤἩριϊβῖ, 46 Ῥδο. δὰ γα]. 
Ῥ. 138., 5ἱ βοσϊρίιιγα 5σ8η8. Αἱ 
νἱά. Ἰηἶγα ν΄, 66. ΥΠΙ, 16. 

Προκλῆς. Ὁ. 1. Ἐς. Ατ. ΟἸγ, 

οἶδο βδουϊρίο, εὖ ΠΟΣῚ βοὶθῖ, νο- 
σοι Προκλῆς οΥϑίννθπι αἰιχῖβϑθ 
ΒιΒρ σα θίαγ δἰϊαιῖδ, Κ ΗΠ) 5, 
Οἱ. ς. 98. 

Νικηράτου. 1. Νικηρείτου. 1). 
Νικειρείπου 7, οτιπὶ ἢ 5. ῬΥΪΟΥΘ ἐξ 
4. τηϑη. Αἱ νά, ΓΝ, 42. 190. Δ]. 

. Αὐτῶν. Βορ. (ὦ) οοὔ, Β85. 
Ὁ, αὐτό. 

“Προςαγαγέσϑαι. Νἱπα. προςά- 
γεσϑαι. 

8), Προςεχώρουν. ΑΥ. ΟἾν. Πα". 
προςφεχώρησαν. Αἱ ὡς οὐ προςε- 
χώρουν δαΐιῖ 88, 4. ΟἿ ΨΗΙ, 
62. 109. Δ]. 

Μηήλον. Μίοβξαι. Τύλου. 

10 
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ναγραν τῆς Βοιωτίας. 4. οἱ δὲ ἐκ τῆς πόλεως πανδημεὶ 
᾿Αϑηναῖοι, Ἱππονίκου τε τοῦ Καλλίου στρατηγοῦντος χαὶ 
Ἑὐρυμέδοντος τοῦ Θουκλέους, ἀπὸ σημείου ἐς τὸ αὐτὸ 
κατὰ γῆν ἀπήντων. ὅ. καὶ στρατοπεδευσάμενοι ταύτην 

ὅ τὴν ἡμέραν ἐν τῇ Τανάγρᾳ, ἐδήουν, καὶ ἐνηυλίσαντο" 
καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μάχῃ κρατήσαντες τοὺς ἐπεξελϑόντας 
τῶν Ταναγραίων, καὶ Θηβαίων τινὰς προςβεβοηϑηκύτας, 
καὶ ὅπλα λαβόντες, καὶ τροπαῖον στήσαντες, ἀνεχώρη- 
ὅαν “οἱ μὲν ἐς τὴν πόλιν, οἷ δὲ ἐπὶ τὰς ναῦς. 6. καὶ 

[0 παραπλεύσας ὁ Νικίας ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ, τῆς Δοκρί- 

δος τὰ ἐπιϑαλάσσια ἔτεμε, καὶ ἀνεχώρησεν ἐπ᾽ οἴκου... 

(4. “ακεδαιμόνιοι «Πράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνε ἀποικίξουσιν, οὐ 
μέντοι καλῶς γε. Ὁβ΄. Ὁγ. α΄) Αἰτίαι καὶ τρόπος τῆς ἀποι- 
κίας.) 

Ὁβ΄. Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον “ακεδαιμόνιοι ἩἯρά- 

Θέσπειαν, Τραῖάν τε καὶ εὐρύχορον ὁ ϊυκαλίσσον ἱ.(.40γ.) --- 1. 
Ἐκ τῆς πόλεως} τῶν ᾿Αϑηναίων δηλονότι. (λ. 4ὖγ.) -- 3. ᾿ἀπὸ 
σημείου ] ἀπὸ συνθήματος, σημεῖα ἀνατείναντες ἀλλήλοις. 9. 
Οἱ δέ] ἤγουν οἱ ὁπλῖται. (λ. 40γ.) 

4, Οἱ δέ ῬΙ6πη6 (855. (. Ἐ, Ῥὰ]. 
Ἡ. Ῥδδ. (6.). ΟΥ᾽ Ἐπ᾿ δὲ βαυᾶ 
ἀρ 16 Ρ]Πγθ5 ΡΥῸ νὰ]. (Ηδδ0Κ, 
Β6ΚΙκ.) οἱ δ΄. 
Ἱππονίπου τε. Τέ οτχ Ἐ,, 
“Ζτρατηγοῦντος. Π)αῊ. στρατη- 

γοῦ. Ῥορῖ ἀπήντων τ. 816 
ΟΥ̓ ́Θ 1 ΘΥΡΊ ἢ ΟἿ, 

5. Ἔν τῇ Τανάγρᾳ. Ἐν οτχι. Ὁ. 
1. νίγβυ]α νι]σὸ πε ἃ 5:6ρΡΆ. 
2. ποὴ ρμοβὺ Τανάγρᾳ, 588 ροβὲ 
στρατευσάμ. σοἸ]οοαίγ, ΝΟΡί5- 
οὐ 1 οΙὴ Οδ55. ΑΥὐ, ΟἾγ. Α]4. 
ΕΊοΥ. Βα5, δίθρῃ. 1. Τὴιχοθῖαιιθ 
νΥρι] τι οὐπὶ ΟΥ̓. οτὰ, ΒΕ ΚΚ, 
Ῥοβῖ ἐνηυλίσ. δὐίθπι νιροὸ (δὲ 
ἀραὶ ΒΕΚΚ.) ραποίατ 6ο᾽, ἀριὰ 
ἩδδοΚ. οοΐοη. 
 ᾿Ἐπεξελϑόντας. ΑΥ. ΟἾγ. ΠΏ δη. 
ἐπελθόντας. Αἱ ποκίγιυσ δ δσιι- 
ΡΟ. 6 ἀρ ϊδδίπηησα, ΟΥ, Τη ἀς νου. 

Προςρβεβοηϑηκπότας. Ἀορ. (6.) 
βεβοηϑ. 

Τ μογα. ἔς ΡΤ 

“αβόντες. ῬΑ]. λαβόντας. Ῥτο- 
χίσαπτη καΐ οηϊ. Οὐ. 

Τροπαῖον. ῬΑ]. Οτ. Μοϑβαα, 
τρόπαιον, αιιοά ργοῦαὶΡ Β]οτηξ, 
δὰ Αθβϑοῃ, ΠΕΡ. ν. 908. Μνἱ]α, 
ὯΟ5 1. 1. Ρ. 214. Ὁ. τροπαια. 

᾿ἀνεχώρησαν. Ηϊΐπο τπιϑχιιθ δᾶ 
ἀνεχώρ. ἐπ᾽ οἴκου Ἰασιμπα ἴῃ Ο, 
Ἐς (ἀἸ]οααθ οοα, Ῥαχ.) βδιιρρ δία 
ἦχι γπᾶσϑ. 

,. Ἐπί. αῖ: Ἀν ὍΣ, ἕξ. 
6. Τὰ ἐπιϑαλάσσια. Ματρ. 6. 

τὰ ἐπὶ ϑάλασσαν. Αἵ...οἵ. δ. Πο], 
δα 11,7. τὰ ἐπιϑαλάσσια γωρία 
ἐπόρϑησαν. ῬοΙΠιχ Ὶ, 99. χωρία 
ἐπιϑαλαττίδια ἀϊοὶν οὐ 1Χ. 17. 
πόλις ἐπιϑαλαττίδιος.““ Ὁ0Κ, 

᾿ἀνεχώρησεν. Η. 1). ἀνεχώρησαν. 
ΟλρΡ. ΧΟΙΙ. Τὸν χρόνον τοῦ- 

τον. Ναῖ, Η. τοῦτον τὸν χρόνον, 
564 τόν ἴῃ Η. 4]. πιᾶη. θυ, (6.) 
τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον, μ6ῖ 58 

ΑΔ ἃ 



580 ΘΟΥΡΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 

κλειαν τὴν ἐν Τραχινίᾳ ἀποικίαν καθίσταντο, ἀπὸ τοι- 
ὥςδε γνώμης. 9, “Μηλιῆς οἵ ξύμπαντες εἰσὶ μὲν τρία 
μέρη, Παράλιοι, [Ἱερῆς, Τραχίνιοι" τούτων δὲ οἵ Τρα- 
χίνιοι πολέμῳ ἐφϑαρμένοι ὑπὸ Οἰταίων ὁμόρων ὄντων, 
τὸ πρῶτον μελλήσαντες ᾿Αϑηναίοις προςϑεῖναι σφᾶς αὖ- 5 
τοὺς, δείσαντες δὲ μὴ οὐ σφίσι πιστοὶ ὦσι, πέμπουσιν ἐς 554. 
“ακεδαίμονα, ἑλόμενοι πρεσβευτὴν Τισαμενόν. 8. ξἕυν- 
ἐπρεσβεύοντο δὲ αὐτοῖς καὶ “ΖΙωριῆς. ἡ μητρόπολις τῶν 
“ακεδαιμονίων, τῶν αὐτῶν δεόμενοι" ὑπὸ γὰρ τῶν Οἷ- 
ταίων καὶ αὐτοὶ ἐφϑείροντο. 4. ἀκούσαντες δὲ οἱ 4α- 

κεδαιμόνιοι, γνώμην εἶχον τὴν ἀποικίαν ἐκπέμπειν, τοῖς 
τε Τραχινίοις βουλόμενοι καὶ τοῖς “Ιωριεῦσι τιμωρεῖν. 
καὶ ἅμα τοῦ σπρὸς ᾿ἀϑηναίους πολέμου καλῶς αὐτοῖς 
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Ἑῆ-. 5. Πφοςϑεῖναι) κατὰ προςϑήκην δοῦναι. (1. 4ὖγ.) παρα- 
δοῦναι, ὥρτε συμμάχους εἴναι. -- 6. Πιστοὶ ὠσι) οἱ ᾿Αϑηναῖοε 
δηλονότι. (1. 4ὖγ.) --- 18. Καὶ ἅμα τοῦ πρὸς ᾿Αϑηναίους πολέμου] 
καὶ ἅμα δεὰ τὸν πρὸς ᾿Αϑηναίους πόλεμον. 

οι ἱπορίο. Νοϑέσαπι Βα] 65 ΠΠ, 
78. οἵ ἃ]. ἴπ δὸ ζουμπλἶδ. 

Τραχενίᾳ Ο. Ἐ᾿. οοα, Βᾶ5. ΟΥ. 
ἙἘ. Νίπα. χᾶΥρ. ϑίβρῃ. ψ 11]: 
Ἡργαοίδαπι τ Τταοἠιια. Ιπ 
οβαιι, Τραχῖνε, πὸ 1 χαϊάθιι 
πιαΐθ. Ῥδύρούδηιν ναΐρο ( Ηδδοκ, 
Βοος.) Τραχινίαις. Ν1α. 1. 2. Ρ. 
802. εἰ Βομιρά., φῃὶ πᾶ] Ζρα- 
χινίᾳ ἐς ὁχ νυ]ρ. δυαϊξ, βίοις 
Βεἰβὶς. Τραχινίοις. Ὁ. 1. Τρα- 
χεινίαις. 

Τοιῶςδε γνώμης. ἙἘ. γνώμης 
τοιᾶςδε. 

Φ, Μηλιῆς ΟΔ55. Ατιρ; ῬΑ]. ΒΕΚΚ. 
Τὴ ΠΠ. Μηιλιῆς. ν α]α. (εὑ ΗδΔ0Κ.) 
Τηηλιεῖς. 1)6 τουπεϊπαίίομο να, 1, 

1. Ρ. 991. οὲ ἀθ ποπηΐηθ ὁπ ηἶη0 
ὍΚῚ. 9. ν᾽ 5098: Ὁ. ἡΠελέεϊο, 
ΜΜοβξίι. Μηλιεῖς. Μοχ μῥδυῖίοτ 
οἴμν ΒΟΙΚ, ἹἹερῆς 5οΥρ5,πιῖ5, ΒΡ 1 
να]. Ἱερῆς, Θ᾽ τὰ Ῥ]θυῖσααο οοαᾶ, 
οἱ ἀρὰ Ηδδοκ. ἱερεῖς. 

Τραχίνιοι. Μοβαιι. καὶ Τραζ. 
Οἱ Τραχίνιοι. (α55. Δὰρ. α. 

οβαι. οἱ μὲν Τραχ., 5684 Απρ. 
ἃ 18}, 3 

᾿Εφϑαρμένοι. Οατα, διεφϑάαρμι. 
Ἀπ Ὑν 98. 4, ἘΠ 
τ᾿ ΕΝ ΜΜόβαα, μελήσαν- 

Αὐτούς. ΑἸᾶ. ΕἸοΥτ. 48, αὖτ. 
Αἱ νὶὰ. δὐποῖ. δα 1, 5. 

8. Ξυνεπρεσβεύοντο --- Λαχε- 
δαιμ. Ῥυϊβοῖδη, 1, ΝΠ, Ρ. 1099. 
6α. Ῥαΐβοῃ. 

Αὐτοῖς καί. Ῥτο καί δῖ. οὗ. 

“Ἰωριῆς Ῥα41]. ΒΕΚΙ. ΨυΪρο (οὲ 
δος.) “ωριεῖς. (455. Απρ, Η. 
“Ιωριῇς. ΟἿ. ὃ. 9. 1. “ωρεῖς- ν,“1- 
ριον Ῥυϊδοίδηο Ἰοοιμῖ οἰταη!], Τὴ 
οοα, πι5. “ωριῇς. “ ΗΠ05. 

᾿Εφϑείροντο. Θιιοιΐ νιΐρο 
Βυδορουΐιι πολέμῳ, οπι. (858. 
Απρ. ΟἹ. ῬΑ]. 11, Καὶ. Η. Ἄδερ. 
(6.) Κ411. Βεκῖς., δὲ εχ ὃ. 2. ἰ6- 
τογο τϑροίἠττη 6558 Ὡρρᾶζοῖ, 
Ὁποῖὶβ ἱπο]ιρὶῦ Ηδδοκ, 

4. Γνώμην εἶχον --- τιμωρεῖν. 
»» ὅπη ἰὼ δίοριι. ἀθ Ὅτγρ, νοῦ. 
“Ιώριον, 586 ποπεῖπθ διιοιοΥ δ.“ 
ὨὔΚ, 
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ἐδόκει ἡ πόλις καθίστασθαι" ἐπί τε γὰρ τῇ Εὐβοίᾳ ναυ- 
τικὸν παρασκευασϑῆναν ἂν, ὥςτ᾽ ἐκ βραχέος τὴν διάβα- 
σιν γίγνεσθαι, τῆς τε ἐπὶ Θράκης παρόδου χρησίμως 
ἕξειν. τό τε ξύμπαν ὥρμηντο τὸ χωρίον κτίξειν. 5. πρῶ- 
τον μὲν οὖν ἐν ΖἸελφοῖς τὸν ϑεὸν ἐπήροντο" κελεύοντος 
δὲ, ἐξέπεμψαν τοὺς οἰκήτορας αὐτῶν τὸ καὶ τῶν περιοί- 
χων" καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τὸν βουλόμενον ἐχέλευον 
ἕπεσϑαι, πλὴν Ιώνων, καὶ ᾿Δχαιῶν, καὶ ἔστιν ὧν ἄλλων 
ἐθνῶν. οἰκισταὶ δὲ τρεῖς Δακεδαιμονίων ἡγήσαντο, “έων, 
καὶ ᾿4λκίδας, καὶ ΖσΙαμάγων. 6. καταστάντες δὲ, ἐτείχι- 

ὅαν τὴν πόλιν ἐκ καινῆς, ἣ νῦν Ἡράκλεια καλεῖται, ἀπέ- 
χουσα Θερμοπυλῶν σταδίους μάλιστα τεσσαράκοντα, τῆς 
δὲ ϑαλάσσης εἴχοσι. νεώριά τε παρεσχευάξοντο, καὶ ἤρ- 
ἕαντο κατὰ Θερμοπύλας, κατ᾽ αὐτὸ τὸ στενὸν, ὕπως 
εὐφύλακτα αὐτοῖς εἴη. 

-, Ἐπί τε γὰρ τῇ Εὐβοίᾳ] κατὰ τῆς Ἑύὐβοίας. (1. 40γ.) ---- 
2, “Ὥςτε ἐκ βραχέος -- ἘΞΑ, ὥςτε δαδίαν τὴν διάβασιν εἶναι, στενῆς 
οὔσης τῆς ἐν μέσῳ ϑαλάσσης. -- 11. Ἐκ καινῆς) δηλονότι κρηπῖ- 
δος. (1. Αὐγ, Ἐ ΣΙΝ Μάλιστα] ἀντὶ τοῦ κατ᾽ ἀκρίβειαν. (λ. 40γ. 
- 18. Καὶ ἤρξαντο κατὰ Θερμοπύλας τ' ἤρξαντο, φησὶ, κατ᾽ αὐτὸ 
τὸ στένον, ὅπως εὐφύλακτα αὐτοῖς γένηται. τὸ γὰρ ἐν στενῷ ὃν 
τύπῳ [καὶ] ἀσφαλές [ ἐστί]. 

πο ΚΑΙ ΑΥ, ΟἸτ. Ώδη. ἂν 
γιγν 
Ἐπὶ Θρῴπης. ΜοΞαια, ἐπιϑράκ. 

ΟΥ. βουϊρέ, ἀἸβοῦ. δα ΠΠ, 58. Μοχ 
τό δῃηῖο χώρ. ο11. σοῦ. ῬΔΣ, 

5. ᾿Επήροντο. Μοκαα. ἐπηρώ-- 
τῶν, ΟΧ ἸΐοΥρυ. ΟΣ, δουρί, ἀἰβοχ. 
Ι, 95. 

Αὐτῶν Οα55. Αἰ. ΟἹ, Ῥα]. 
Βοσ. στ. τυ. Οἶγν. ΠΏ 8η. Ἠδδϑοῖ. 
οἱ παπὰ ἀπ) ῬΙαγθβ ΡΥῸ να]ρ᾽ 
(ει ΒΕΚΚῚ αὑτῶν. ΟΥ̓ Ῥατγ. ἀἴβου, 
βοχίρι, Ο., πϊδὶ ἘΠῚ Οαΐ]., αὖ- 
τῷ. Ρχοχίπιιπι τέ οἵη. 6. Ὁ. 

Τῶν περιοίκων. 1). ΑΥ, ΟΠγ. 
Ὥδη. τῶν ἄλλων περιοίκων, ὨΪἶϑὶ 
αιοα 1), περέοίκον Οἷιπι ὦ 5. κΌ 
εδά, πη. δχδσαδῖ, 

Τὸν βουλόμενον. Ο. Ἐ. τὸ βου- 
λόμ 

Πλήν. 1. ΒΕΚΚ, πλήν γ᾽. 864 
γὲ φυδηαίδι ΟῚ χάχὸ 86 σπλήν 

οἸοραπέον αὐάτειτ (να, Τη ἃ, νογ ἢ. 
ἴπ πλήν), τἱπὶ ἰδπλθα Πἰρτο ομο- 
αἸθη ἀπτη. ΠΟ Ὀτιΐαν 1Π1118, 

᾿Ιώνων. Αγ, Ἰτῶν. 
"Ἄλλων. οΞκᾳι. καὶ ἄλλ. 
᾿Δλκίδας. Ο. οο. Βας5. Οτ. ᾽4λ.- 

πείδας. 
“Ιαμάγων. (455. Ζημάγων. Ἐ, 

“Ιαμάτων.- 

6. ᾿Δπέχουσα. Ὦ. ἀπέχ. γάρ. 
τῆς δὲ ϑαλάσσης. 41 οτα (258. 

Ατιρ. Ῥ41.. 11, Καῖ, Η. Βθρ. (6.) 
Μοβαιι., 4ιᾶπι 5 Οὐ Ἱρ πιγα πὶ τ, ἴῃ 
ΤΥ. δἀποῖδε, ἴπ 855, ἔδηλθα 
χοοῖθ π8ῃ. Υ86,. δάξου. 

Εἴκοσι. ϑϑοῖιβ ϑίσχαθρο, Οἱ, 1. 
2. Ρ- 802. 
Ἤρξαντο. ῬΑ]. ἰδβδίθ Ββκκ, ἦρ- 

ξαν τό. 
Εὐφύλαχτα. Ο. ἐςφύλ., ομηι 

εὖ 53. εξ 4]. τηδῃ. 

Ααῷ 



5) ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Γ. 

(β΄. “Διότι οὐκ ἐπίδοσιν ἔλαβεν ἡ ἀποικία.) 

υγ΄. Οἱ δὲ ᾿ἀϑηναῖοι, τῆς πόλεως ταύτης ξυνοιπι- 
ξομένης, τὸ πρῶτον ἔδεισάν τε, καὶ ἐνόμισαν ἐπὶ τῇ Εὐ- 
βοίᾳ μάλιστα καθίστασθαι, ὅτι βραχύς ἐστιν ὁ διάπλους 
πρὸς τὸ Κήναιον τῆς Εὐβοίας. ἔπειτα μέντοι παρὰ δό- 
ξαν αὐτοῖς ἀπέβη" οὐ γὰρ ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῆς δεινὸν οὐ- 
δέν. 9. αἴτιον δὲ ἦν" οἵ τε Θεσσαλοὶ ἐν δυνάμει ὄντες 

τῶν ταύτῃ χωρίων, καὶ ὧν ἐπὶ τῇ γῇ ἐκτίξετο, φοβού- 
μενον μὴ σφίσι μεγάλῃ ἰσχύϊ παροικῶσιν, ἔφϑειρον, καὶ 
διὰ παντὸς ἐπολέμουν ὠνϑρώποις νεοκαταστάτοις, ἕως 
ἐξετρύχωσαν, γενομένους τὸ πρῶτον καὶ πάνυ πολλούς" 
πᾶς γύίρ τις, “ακεδαιμονίων οἰχιξόντων, θαρσαλέως ἤει, 

βέβαιον νομίξων τὴν πόλιν. 8. οὐ μέντοι ἥκιστα οἱ ἄρ- 
χοντες αὐτῶν τῶν “ακεδαιμονίων οἱ ἀφικνούμενοι τὰ 
πράγματά τε ἔφϑειρον, καὶ ἐς ὀλιγανϑρωπίαν κατέστη- 
σαν, ἐκφοβήσαντες τοὺς πολλοὺς, χαλεπῶς τε καὶ ἔστιν 

Ὁ. ΞΖ. Ἐπὶ τῇ Ἑὐβοίᾳ] κατὰ τῆς «Εὐβοίας. (2. Κασσ. 40γ.) 
-- 7. Ὧν ἐπὶ τῇ γῇ ἐχτίζετο 1 κώλυμα ἦσαν κἀκεῖνοι τοῦ αὐξηϑη- 
γναϊ τὴν πόλιν, ὧν ἐπὶ κακῷ τῆς γῆς ἐκτίξετο ἡ πόλις. --- 8. Παροι- 
κῶσιν) ἐν γειτόνων ὦσι. (λ. 4γ.) --- 9. ΜΝεοκαταστάτοις] νεω- 
στὶ οἰκήσασιν, (λ. 40γ. ) - 10. ̓ Εξετρύχωσαν] ἐδάμασαν. (λ. 47.) 
-- 1ὸ πρῶτον] ἤγουν κατὰ τὴν πρώτην οἴκησιν. -- 15. Ἐ Οὗ 
μέντοι ἥκιστα] ἀντὶ τοῦ μάλιστα. (Κασσ.) --- Οὐ μέντοι ἥκιστα -- 
ΞΞ οὐχ ἧσσον δὲ οἱ ἄρχοντες οἱ πεμπόμενοι, ἐκεῖ ὑπὸ «Τακεδαιμο- 
νίων ἐξετρύχωσαν τὴν πόλιν. καὶ κώλυμα ἐγένοντο τοῦ αὐξηϑῆναε 
αὐτὴν, εἰς ἔνια πράγματα οὐ καλῶς διοικοῦντες. 

τοῦ νψνεωστὲ κατωκχισμ.γ ἈΔΡὲ ἱπ ΟλΡ. ΧΟΙΠΠΙ. Κήναιον. Οτ. Βή- 
δτηι. οαϊε, πιαΐο κατοικισμ. 1 ψαιον. Αἱ νἱὰ. 1, 2. Ρ. 971. 

Παρά. Ἄδδ. περί. ἘΡΉΜΩΝ ἐς Ὰ τῆς ψεοκατάστατος 
» σολις. ᾿ δῶν ΣΝ ΕᾺ Οντες 5. Υ. ἃ], τηδῃ. Βιθς. τὐοβκι ἀχὸ ΜΝ ΠΩΣ 

Θαρσαλέως. 1. Ατ. Οὐ γτ, ΤΠ 8π. 
Φοβούμενοι. Οοἄ. Β85. 6Χ ΑἹά ΕἸον, Β85. ϑαρσαλέος, αἴαιια 

οθηα, δααϊν τέ. 

ἼἜφϑειρον. Μοϑαι. ἔφϑ. δέ. 
᾿ἀνϑρώποις νεοχαταστάτοις. Ε.. 

ἀνϑρώπους νεοκαταστάτους. 1,1- 
ἴθγὰ 8 ἴπ ψεοκαταστάτοις ἴῃ Ὦ), 
5. ν., 568 οδα, Π8Π. ὡ Ρχὸ ψεῶ- 
στὶ κατωκισμένοις ϑιιῖα, πα΄ νοσθ. 
ΓΡΒοι. ῬΏΑνοΥ. “Νεοκαταστάτοις 
ἀνθρώποις φησὶ Θουκυδ, ἀντὲ 

{τ πὶ... 4ιΐ νοσδθι! απ ΟὈ]Ἰτι}8 
αγοῖ, ΝΕ ΟΝ 
"Βιει. Βερ. Β. 1. εἴη, Ι. ταῆχθ 

ἴῃ ΠΑΡ. ἃ]. 118}. ἤει. 
Βέβαιον. Ατι καὶ βέβ. Τὰῖι 

γα. νομίξον. 
8. ᾿“φικνούμενοι. Αγ. ΟἸιγ, Παῃ.- 

ἀφικόμ. 
Πράγματώ τὸ. Τὲ οἴι. Ὁ), 1. 

ὅ 
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Ὥ 5» -» 2 ; ᾿ [χὰ . δ.» » 9 - » , 

ἃ οὐ καλῶς ἐξηγούμενοι" ὥςτε ῥᾷον ἤδη αὐτῶν οἱ πρός- 
οἰκοῦ ἐπεχράτουν. ᾿ 

(5. Δημοσθένους τοῦ ᾿Αϑηναίου πρῶτον μὲν ἐς Λευκάδα, ἔπειτα 
ἐς Αἰτωλοὺς στρατεία καὶ ἐνταῦϑα ἧσσα. Ὁδ' ---ἢδη, Τὴν Δεῳ- 
κάδα δῃώσας ἀναπείϑεται Αἰτωλοῖς ἐπυϑέσϑαι, περὶ ὧν ἔνια 
ἑατορεῖται.) 

υδ΄. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους, καὶ περὶ τὸν αὐτὸν χρό- 
ψον ὃν ἐν τῇ Μήλῳ οἱ ᾿Αϑηναῖοι κατείχοντο, καὶ. οἵ 
ἀπὸ τῶν τριάκοντα νεῶν ᾿Δἀϑηναῖοι, περὶ Πελοπόννησον 
ὄντες, πρῶτον ἐν ᾿Ελλομένῳ τῆς Δευκαδίας φρουρούς 
τινας λοχήσαντες διέφϑειραν ἔπειτα, ὕστερον ἐπὶ Ζευ- 
κάδα μείζονι στόλῳ ἦλθον, ᾿ἀκαρνᾶσί τε πᾶαιν, οἱ πανυ- 
δημεὶ, πλὴν Οἰνιαδῶν, ξυνέόσποντο, καὶ Ζακυνϑίοις, καὶ 

Κεφαλλῆσι, καὶ Κερκυραίων παντεκαίδεκα ναυσί. 2. καὶ 

ὙΦ ῸΣ πρόςοικοι] οὗ Θεσσαλοὶ καὶ Οἰταῖοι. 

δ δ΄, 
νον ἐν τῇ Πήλῳ. 

᾿Εξηγούμενοι. Δηῖθ 7 δουῖθα 
οοα. 6. ρΥῖι5 ροβιιογζαῖὶ τ΄. 
᾿Ἐπεχράτουν. Ο. Ἐς ἐπεχράτη- 

αν. Απία ὥςτε ΡΥο νι]α. ριιη- 
οἷο Ηδβοκ. οοΐομ. ροβεῖ, ΒΕΚΚ, 
ΘΟΙΏ]η8. 
ΠΟ λν. ΧΟΙΡν. Ὅν οπι. Ῥα]. 
Ἔν τῇ. Ὁ λοιι. ἐν. πὶ. οἱ ᾿άϑην. 

δηΐθ ἐν τῇ []ηλ. οο!οοαῖ, Οοά, 
Β85. οτι. οἵ, 

“ευκαδίας. 855. Δυς, ΟἹ. Ὁ. 
Ἑ, Βερ. (6.) στ. Ὁ. 1. Εἰ νἱμα, 
τὰ. “Αὐὶν Ομχ. ΤΠ). χπαυρ. ΘίθρΗ. 
δὲ, τὸ νἱϑοῖαν, 1. Ναὶ, ᾿άρκα- 
δίας. ,. Δευκαδίας 501115 τη8, (δ - 
χηθτατ, νἱάοῖον αθιῖββο;; Ὥδ8ηι 
Οὐβηιουϑυῖιβ 6Χ 60. ΠΪΠ1 νατὶοῖα- 
ἐἰὶβ δὰ οὐ, Β8:., ἴῃ 418 ἃ 6ϑῖ, 
εαὐηποίΐανῖε, [ποὺ ναοῦ οἰϊδιη 
ἂς ννοδίθη. Νϑαιο οχ ῬδῈ. αιϊά- 
«ἀᾶπὶ αἀἰνδυδιιδεῖβ δἄποϊανῦ δὺΐ 
ΒΈΚΚ, δὰ} Ἐγοπιηοῖ, θὲ Η. 4πο- 
416 τασοὺ Οαἷϊ. οὐ “ευκαδ. δ5πο- 
δοὶς 41}}.}ὺ ΕἸΠ]οι θα ποπιίιθπι 

4. Ὃν --- κατείχοντο] ὃν κατείχοντο, καὶ διέτριβον, χρό- 

Ῥεδοίοσ Τ πον. τπιθητ!οηθη ἔδ- 
ΟἾ556 501 ῬΑ] οΥ, {Π|| Οὐϑθςα. 
Δπιΐχψυ, 10.“ ΌΚ, ϑδοθρίαχδϑηι 
ΤΑΠΊΘ οογίδτη 6556 ἀοσθυῖ 488 
ςχ Ποθϑυν, 1. ΘΧΟΘΥῬ 5: Πλῖ5. 1. 
9. ». 152. Αἀά. Ψψιποοπῖ. ἀθ [π5. 
Ιου, Ρ. 395. Ῥοϊγζζορι]ο ϑαρϑία 
5.116 Ρυΐηια δἱὰ 4611 [ϑοϊᾳ ὧδ 
Ι,θιιοδαὶβ Ρ. 84. ἀῷ 

Οἰνιαδῶν. Οαε5, Δπρ, ΟἹ. ἢ, 
ναι. Οὐ. λ. Αχ. ΟΠν. 48. ΑἸα. 
ἙΊοΥ. Β85., ϑίθρῃ. 1. Οἰνιάδων. 
1) Ῥασγυ, ἰδοθὺ ΘΟ 411.) Αἴ ν1α. 1. 
Ῥι 15}. 
ἘΞυνέσποντο. Ἐ΄ Βιοσ. (6.}) Ε. 

Υἱμά, Μόοβαι, ξυνέποντο, 1)..1. 
ξυνείπ. 

Ζακυνϑίοις, οσαι, Ζακινϑ.. 
Κεφαλλῆσι. Διΐο Ηδδοῖς. πιαὶθ 

Ἀεφαλλῇσι.. ΟΥ.. Ατ. ΟΒγΥ, 28η. 
Κεφαλῇσι. Δὺ νά. ᾿. 9, Ρ. 152. 

Ναυσί. ῬΈΚΕ, πὶ πιΐηπ, ἐχθηι- 
ΡΠ]. ον Η, ναυσίν. Οἱ, ΕΔΥΥ, 
ἀἴβου. δουρί, 



᾿ 

8,24 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΤΙ:. 

οἵ μὲν Ζευκάδιοι, τῆς τὸ ἔξω γῆς δηουμένης., καὶ τῆς 
ἐντὸς τοῦ ἰσϑμοῦ, ἐν ἧ καὶ ἡ Δευκάς ἐστι καὶ τὸ ἱερὸν 
τοῦ ᾿ἀπόλλωνος, πλήϑει βιαξόμενοι ἡσύχαζον. οἵ δὲ ̓ καρ- 
νᾶνες ἠξίουν 4Ζημοσθϑένην τὸν στρατηγὸν τῶν ᾿4ϑηναίων 
ἀποτειχίξειν αὐτοὺς, νομίξοντες ῥᾳδίως τ᾽ ἂν ἐχπολιορ- 

κῆσαι, πόλεώς τε ἀεὶ σφίσι πολεμίας ἀπαλλαγῆναι. 8. Ζ4η- 
μοσϑένης δ᾽ ἀναπείϑεται κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ὑπὸ 
Μεσσηνίων ὡς καλὸν αὐτῷ, στρατιᾶς τοσαύτης ξυνει- 
λεγμένης, «Αἰτωλοῖς ἐπιϑέσϑαι, Ναυπάκτῳ τε πολεμίοις 
οὖσι, καὶ, ἢν κρατήσῃ αὐτῶν, ῥᾳδίως καὶ τὸ ἄλλο ἠπει- 
ρωτικὸν τὸ ταύτῃ ᾿Αϑηναίοις προςποιήσειν. 4. τὸ γὰρ 
ἔϑνος μέγα μὲν εἶναι τὸ τῶν Αἰτωλῶν καὶ μάχιμον, οἷ- 
χοῦν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους, καὶ ταύτας διὰ πολ- 

λοῦ, καὶ σκευῇ ψιλῇ χοώμενον, οὐ χαλεπὸν ἀπέφαινον; 
πρὶν ξυμβοηϑῆσαι, καταστραφῆναι. 5. ἐπιχειρεῖν δ᾽ ἐκέ- 
λευον πρῶτον μὲν ᾿ἡποδώτοις, ἔπειτα δὲ ᾿Οφιονεῦσι, καὶ 

6. Σφίσι] τοῖς ᾿Δἀκαρνᾶσι δηλονότι. (λ. 4“ὖγ.) --- 18. Διὰ πολ-- 
λοῦ] διαστήματος δηλονότι. (Δ. Α4ὖγ.) --- 14. ΨΙιλῆ) κούφῃ, ἀπηλ- 
λαγμένῃ σιδήρου. (λ. 4γ.) --- 14. Οὐ χαλεπὸν ἀπέφαινον] ἀπέφαι- 
νον, φησὶ, ῥαδίως δυνάμενον καταστραφῆναι, πρὶν ἀλλήλοις ἐπι- 
βοηϑῆσαι καὶ συνελϑεῖν πάσας τὰς πόλεις. --- 

Θ᾽, Καὶ ἡ ΟΠ. Ὁ. 

Τῶν ᾿“ϑηναίων. Τῶν οτα. Ὦ. 
Τ᾽ ἄν Οα55. Ἀτιρ. ῬΑ]. Τι, αἵ, 

Η. Βὲκσ. (6.) ΒΕΚκ. Ψα]ρο (6ζ 
Ἡδδοκ.) γ᾽ ἄν. 

ἸΠὐλεώς τε. ΟΕ. Ἐ, ςοὔ, Β85. 
Οτ. Ὁ.1. Ε. Ατ. Ομυ. Ὠδ:. καὲ 
σπύλεως. Οἷιο5 ἀφοίθυϊουθα ΠΌΥῸ 8 
ποι ἀοθοραὶ βθαιΐ Βεποϑά. 

᾿Αεί (895. Δπρ. Ο. Ε, Η. Ἀδρ. 
(6.) οοἀ. Β45. Ου. .1. Ε. Αὐ. 
ΟἾγ. Τδη. Ηδδοκ. Βδκκ. (ααὶ 
ἀθ 1{ι|. ἷς δὲ ΡΊ πα 1ῃ πος νο- 
σα». ἰδοϑὶ.) Ψυϊσο αἰεί, ΟΕ, 1, 
τι Έ 1. 

8. Μεσσηνίων. ΟΥ. Ὁ. Ε΄. ΑΥ. 
ΟἸγτ, )α", ϊεσηνίων. Αἱ ν]ά. 1. 
Φ, Ρ. 581. Οοἴομ, ᾳ«ιοᾶ να]ρὸ 
ροβὲ οὖσι οταὶ, οἵη ΒΕΚΚ. 1η 
σομα. ΠῚ ΑΝ ΠῚ 5. 

Κρατήση. ΟΥτ. κρατήσει. (Π 61} - 
ἀ6 ἴῃ δα, Ἰιῖρ5, πηθμᾶᾶ αὑτῶν.) 

᾿Ἠπειρωτικόν. ΜΠπιιδοιῖα Ἰἰΐοτα 
ΒΟΥ ρΡ 5 ππ5. οπὶ Ηδδοκ. δα οδρ. 
109. ψα]Προ πιαϊπβοιϊα δβϑῖ, Οἱ, 
δαποῖ. 

Τὸ ταύτῃ. Ὦαπῃ, τοσαύτῃ. 
4, Οἰκοῦν. Μοκαι, ᾧκουν » 56 

ΟΟΥΥ. 11] ὃ, 
Κατά οπι. Β. 
Ταύτας οἵη. Ο. Ἐ'. 
Ψιλῇ. Ἀςρ. (6.}). Ε΄, πολλῇ, 

οἱ ἴπϊ. νούδ. πᾶ, Χ60. γρ. ψιλῇ. 
Β, ψικῇ.- 

Καταστραφῆναι. ΟΥ, καὶ κα- 
ταστ. 

5. ᾿ἀποδώτοις. ῬΔ]. Νὶπα. τ. 
ΑΥὐ. ΟἸιχ. 85. ΑἸὰ, ΕἸοσῦ, Β858. 
τιᾶγρ. ϑέΘΡΉ. ᾿“ποδότοις. θ)6 4 
δῆοορϑ5 δβῖ ἱπαϊοίπθι. Ὑ1ὰ, 1, Φ. 
Ρ. 159. δὲ οἵ, το ῦγα ο, 100. 
“Ἔπειτα δέ. ΟἾτ. ἔπ. δὲ καί. 
"Οφιονεῦσι. Ο. ᾿Οφονιεῦσι, Ὠἱοὶ 

Ἰδοίογθϑ 141}: Ο 81}. 
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ΕΤΟΣ ΣΤ. ΘΕΡΟΣ. ΚΕΦ. δ΄. νέε. 5876 

μετὰ τούτους Εὐρυτᾶσιν (ὅπερ μέγιστον μέρος ἐστὶ τῶν 
Αἰτωλῶν" ἐγνωστότατοι δὲ γλῶσσαν καὶ ὠμοφάγοι εἰσὶν, 
ὡς λέγονται)" τούτων γὰρ ληφϑέντων, ῥᾳδίως καὶ τἄλλα 
προςρχωρήσειν. 

(Παραπλεῖ ἐς Σόλλιον καὶ ἐντεῦϑεν ἐς Οἰνεῶνα τῆς Λοκρίδος" οἱ 
γὰρ Οξόλαι ξύμμαχοι ἤσαν.) , 

᾿ε. Ὁ δὲ, τῶν Μεσσηνίων χάριτι πεισϑεὶς, καὶ μά- 
λιότα νομίσας ἄνευ τῆς τῶν ᾿Δϑηναίων δυνάμεως τοῖς 
ἠπειρώταις ξυμμάχοις μετὰ τῶν “Ἰἰτωλῶν δύνασϑαν ἂν 
κατὰ γῆν ἐλθεῖν ἐπὶ Βοιωτοὺς διὰ “οχρῶν τῶν ᾿Οξολῶν 
2 ’, , ἣν ( Ἵ .-.« ὦ 5} ν ᾿ 

ἐς Κυτίνιον τὸ Ζωρικὸον, ἐν δεξιᾷ ἔχων τὸν Παρναδόον, 

1. “Ὅπερ μέγιστον μέρος] οἱ Εὐρυτᾶνες. (: Α4ὐὖγ.) - 9. ᾿ἦγνω- 
στότατοι δὲ γλῶσσαν] οὐκ ἔχοντες τὴν διάλεκτον εὔκολον γνωσϑῆς- 
ψαι. Νῇ Αὐγ.) --- 4. Προςχωρήσειν) τοῖς ᾿Αϑηναίοις δηλονότι. (λ. 
4γ. 

δέ. 1. Οὗ δὲ -Ἰ τὸ ἑξῆς οὕτως" ὁ δὲ, πεισϑεὶς, ἄρας ἀπὸ τῆς 
“Μευκάδος, παρέπλευσε. τὰ γδρ ἄλλα διὰ μέσου. -- Φ. Τοῖς ἤπει- 
ρώταις)] σὺν μόνοις δηλονύτι τοῖς ἠπειρώταις συμμάχοις καὶ “4ὦ- 
τωλοῖς. --τ 

Τούτους. Ῥα]. τούς. Ε. ταῦτα. 
Ἑύυρυτᾶσιν. (455. ῬαΪ. ([εβῖθ 

Ἐτοπιδὶ.) ΟΥυ. Ὅδη. Εὐρυτά- 
σιν. τὡἰ ϑιγχὰρ, Ρ. 4ἀσ΄. Με]185 
δίερμ. Βγξ. 

᾿ἀγνωστότατοι. ΟΥ. ἀγνωτότα- 
τοι, «ιοὰ ποὸβ5 ἐγαρίοὶβ τϑ]λη-- 
ἀιθηάιπὶ Ῥιυιΐαπλιβ., ΡΥΟΌΘη αι 
ἴδπιθη ΘΥ̓Σ 118, 411 οἴπα ΗΘ τι. 
δὰ ϑορᾷ. Οαα. Β. ν, 862. γνωτός 
τιού μη.» γνωστός ΘἸΠ} φιεῖ Ροΐθϑδὲ 

γιοδοῖ, ϑ5᾽σηϊποατα ογθάδηϊ; εἷ 
νεϊθυΐθιις Αἰ ὶοΐ5. ἐσῖρυῖι Βιυεῖμπλ. 
νυ. ὃ. 102. αὐποῖ. 7. Μοχ βιῖρτα 

ὠμο ἵπ ὠμοφάγοι (ᾳιιοά δπηῖθ 
ἮδδοΚ. τπᾶ]6 τηδλιβοιϊα ᾿ἰιο γα 
ΒΟΥ ΘΔ τι) τ. ἀρρίοίιπι μαροῖ 
ὁ. Νίμα, ὀμοφ. δχαγαῖ, 

“έγονται. Μοξσα. Αγ. λέ ἐγεται. 
Τἄλλα. Ογ. τὰ ἄλλα. Αἱ νά. 1, 

1. Ῥ». 514, 5ᾳ. Ἅοβα. τ᾽ ἄλλα. 
Οὐ ΒΘΚΚ. τἄλλα ΐο δχαύᾶτθ 
νἱάσειν ΡᾺ], 

Προςχωρήσειν, ΟἹ. Ἐς ῬΑ]. (16- 
εἰο Βεκκ.) προχωρ. Οτ, προύχωρ. 

Ολν». Χαν. Μεσσηνίων. Ὦ. Ἐ,. 
ΑΥ. ΟἸγ. ΥΠΥ515., πὶ θά, 8., 17-- 
σηνίων δὲ ῥϑμῖο ἱπέγα ὃ. Ὁ. }7ε- 
αηνίοις. 
᾿Ηπειρώταις. ἘΒαχδιθ. ΘΙ 

Ἡδδοῖς. τηϊη βοα]ατα ἢ ταγϑ Ρὸ- 
δαΐνπι5., αὐ 080. Ργαθοθα, 

“Τύνασϑαι--- Λοκρῶν οὔ. ΟΥ., 
56 ἴπ πιατδ. ΒΌΡΡΙΟΙ ΡῬυδϑίεθυ 
νεῦρα διὰ “οκρῶών. 

Βοιωτούς. ΟἹ. τοὺς Β. 
“Μοκρῶν. ῬΑ]. Πωκχρῶν,, ΦΟΥΥ. 

γος. τπδῃ. οὐπὶ πος ἀθργδναΐο 
ΘοΒοῖῖο: Τοὺς ᾿᾽Οζόλας νῦν σὺ 
“Τοκροὺς εἰ γράφε, Εδειξας οἷς 
ἔγραψας ᾿Οξύλας πλέον, 1) 4ιιο 
γράφεις εἴ ἴπ ἔπ ὀζόλης ὦν 5. 
ὄξων οοτΥγϊσρηάιηι ν᾽ άθίιιτ. 

Κυτίνιον. Ο. Κύτιον. Οὐ. ΑΥ. 
ΟἾγ, Αυντίνιον. 1)8η. Κυντω- 
φιον. Αἱ νἱα, σἂρ. 109. εὐ 1. 2. 
Ῥ. 800. 
Ἔχων. Τὰ. νι. ΒοΙβΚ. ΒΘΚΚ. 

Τὰ τὰ. φαϊάθαι ἔχον, αὐ να], οἱ 
δριιὰ Ηδαοῖς,, δορὶ βιρσα βού, 76. 



᾿ 

85 ΘΟΨΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΣΥΓΓΡΑΦΗῊΗΣ Γ. 

ἕως καταβαίη ἐς Φωκέας, οὗ προϑύμως ἐδόκουν κατὰ 

τὴν ᾿ἀϑηναίων ἀεί ποτε φιλίαν ξυστρατεύειν, ἢ κἀν βίᾳ 326. 
προςαχϑῆναι" (καὶ Φωκεῦσιν ἤδη ὅμορος ἡ Βοιωτία 
ἐστίν") ἄρας οὖν ξύμπαντι τῷ στρατεύματι ἀπὸ τῆς 
“Μευκάδος ἀκόντων ᾿Δἀκαρνάνων, παρέπλευσεν ἐς Σόλ- ὅ 
λιον. 9. κοινώσας δὲ τὴν ἐπίνοιαν τοῖς ᾿ἀκαρνᾶσιν, ὡς 

οὐ προςεδέξαντο διὰ τῆς Δευκάδος τὴν οὐ περιτείχισιν, 
αὐτὸς τῇ λοιπῇ στρατιᾷ, Κεφαλλῆσι, καὶ Μεσσηνίοις, 
καὶ Ζακυνϑίοις, καὶ ᾿άϑηναίων τριακοσίοις τοῖς ἐπιβά- 

8. Καὶ Φωκεῦσιν ἤδη ὅ ὁμορος ἡ Βοιωτία ἐστίν] ἀντὶ τοῦ, ἀπὸ 
δὲ τούτου Φωκεῦσιν ὅμορος ἡ Βοιωτία ἐστίν. ππ Ἴρας οὖν] ὃ 
οὖν σύνδεσμος περιττός ἔστι᾽ πρὸς γὰρ τὸ ἄνω ἐστὶν, ὃ δὲ, τῶν 
ΠΙεσσηνίων χάριτι πεισϑεὶς, ἄρας. ἀλλ᾽ ἐπεὶ διὰ μακροῦ ἀνταπέ- 
δωχε, διὰ τοῦτο τὸν σύνδεσμον παρέλαβεν. ὃ. Ἄλλως. ὁ οὖν σύνδε- 
ὅμος, εἰ καὶ περιττὸς τῷ ̓ ἀντύλλῳ δοκεῖ, ἐγὼ πάνυ ἀναγκαίως λέγω 
προςκεῖσθαι αὐτόν" τὴν βουλὴν γὰρ εἰπὼν ἐπή γε τὴν πρᾶξιν, 
ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, οὐκοῦν ἐνθυμηῦ εὶς ἔπραττεν ὅπερ ἐνεθυμήϑη. - 
6. Κοινώσας δὲ τὴν ἐπίνοιαν) εἰς κοινὴν γνώμην προςϑεὶς τὴν ἔν.- 
ϑύμησιν. (λ. 4ὖγ.) -- 7. ““ιὰ - τὴν οὐ περιτείχ.} διότι, φησὶ» 
βουλομένων ᾿Δἀκαρνάνων οὐ περιετειχίσϑη. --- 9. Τοῖς ἐπιβάταις] 
τοῖς ἐρέταις. (Δ. .10γ.) --- 

ὥ. Ἐπ. 46 Ογείπῖο νοσρα ἐν δεξιᾷ Ἤδη. Τι. ἡ δή. Οτ. ἡ δή. 411 
ἔχειν τ. ΠῚ (θιίατι ς. 106. αα ΠῚ ΘΧΡΥδβϑΙῖ. 
Ῥ͵ΟΠοΙβοθηΐθβ το]αῖα) ποη δρῖθ 
αἸοῖ, δὲ ρυοχίηια δἐϊαπὶ ἕως κατ 
ταβαίη ποκῖίται βοσὶρεμγδηι 
σοΠ πιο ἄδτα ἀρραγδῦ, 

Παρνασσόν, ΜΝΙ4115 Παρνασόν 
ΟἹ 68, 4.86 1- 1, ρ. 910. αἴβριι- 
ἑαΐα βιτηΐ, πΡΥῚ ϑομ μοι, ΟΥ. 
ναὶ, 1, 2. ». 441.. Βερᾳρπαι ἰᾶ- 
ΤΠ Θὴ Ἑϊοιαῖ, τ Αθβοῖ, Ομ θρῃ, 
ὟΣ 550: 
“Καταβαίη ἐξ Ι. χκατοβάλῃ (μοπ 

καταλάβῃ, υἱὖ ΒΕΙκ, ἰταάᾶῖῖ,} ὡς. 
"Αεἰ Ῥ᾿. Η. δοα. Βε85. Ὁ. 1. Ε. 

τὴ. Ατὶ ἢν, 885, Ησδοϊ. ΒΘΚΕ. 
Ψνυῖσο αἰεί. ΟΕ, 94. 9. 

Ξυστρατεύειν. ἘπταΥπ.. ΟἸ 1 
ἘοΙβῖκ, "51 δὌχϑρθοῖθβ, νἱὰᾶ, 1, 1. 
Ρ. 154. 

Κἄν. Ὦ. καί. 
Καὶ Φωκεῦσιν --- ἐστίν. Ανΐθ 

δοα υϑῦρα δὲ μροϑὲ δὰ νιιΐϊσο 
πιαΐδ ραποία Ἰσσιπίαγ, 4180 115 
ῬΑΥΘΩΙμ οϑἷβ δσπα Πδδοκ,, οοἷα 
ΒεΕΚΚ. βαρϑιιτιμο, 

ἐΞύμπαντι. ῬΑ]. αἱ. ξὺν παντί. 
Αἱ να, Μαῖ, Οὐ. ὃ. 400. 6. 

Ἀκαρνάνων. Ψ ρα. (εὲ Ηδδςοκ.) 
τῶν 'ἅπις 564 τῶν οη. 855. Ατρ. 
ῬΑ], 1ι. Καὶ. Ο. Οτ, πὶ, (πὰ φὰο 
ζατθ νϑοιπι δραΐσιηϊ ΘΥ8- 
δ πι.) ΒΘΚΚ. 
᾿Παρέπλευσεν, Ὦ. 1. παρέπλευ- 

σαν: Ι. τυ ΟἿ ἐν 8. αν. 
Σόλλιον. (α55. Αι. ῬΑ]. Βορ, 

(6.) Ε. Ψ 811. ΒΕΚκ. Σύλεον. αν. 
Μοβαιι, Σόλλον. Ὠ. 1. Βόλλιο:. 
Αἱ νυἱά. 1,2. ρ». 155. (ε: ΒΕΚΕ, εἰ 
ΟῚ ΘΟ 5} 11556 ἀἰδοαθ οχ Υ, 80.) 

9. Τὴν οὐ περιτείχ. Οὐ ομ. Ἑ. 
Ιῃ Μοβαι. ἐπιτείχ. ὑΥὸ περετείζ. 

Κεφαλλῆσι. Ἀπὸ Ηαδοῖκ, σαν- 
ξιι5 Κεφαλλῆσι εἰ Οὐ. ΑΥ. Οἢγ. 
Ἀεφαλῇσι, υἱ 94, 1. 

Ζακυνϑίοις. Μοσαα, Ζακιν- 
ϑίας δὲ ἀρίπεθ σφαιτέρων ον 
κύρων. 



10 

ΕΤΟΣ ΣΤ: ΘΕΡΌΣ. ΚΕΦ. γέ. ς. 577. 

ταις τῶν σφετέρων νεῶν, ( αἵ γὰρ πεντεκαίδεκα τῶν [ζερ- 
χυραίων ἀπῆλϑον νῆες,) ἐστράτευσεν ἐπ᾽ Αἰτωλούς. 8. ὧρ- 
μᾶτο δὲ ἐξ Οἰνεῶνος τῆς “οκρίδος. οἵ δὲ ᾿Οζόλαι οὗτοι 

“οκροὶ ξύμμαχοι ἦσαν, καὶ ἔδει αὐτοὺς πανστρατιᾷ ἀπαν- 
τῆσαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐς τὴν μεσόγειαν. ὄντες γὰρ ὅμο. 
ρον τοῖς Αἰτωλοῖς καὶ ὁμόσκευοι, μεγάλη ὠφέλεια ἐδό- 
κουν εἶναι ξυστρατεύοντες, μάχης τὲ ἐμπειρίᾳ τῆς ἐκεί- 
νῶν καὶ χωρίων. 

( [Ἐςβάλλει ἐς Αἰτωλίαν καὶ ἔνια πολίχνια αἱρεῖ" οἱ δὲ Αἰτωλοὶ 

πᾶντὲς ἐπιβοηϑοῦσιν.) 

ς΄, ΔΑὐλισόμενος δὲ τῷ στρατῷ ἐν τοῦ Διὸς τοῦ 
Νεμείου τῷ ἱερῷ, ἐν ᾧ Ἡσίοδος ὁ ποιητὴς λέγεται ὑπὸ 
τῶν ταύτῃ ἀποθανεῖν, χρησϑὲν αὐτῷ ἐν Νεμέᾳ τοῦτο 
παϑεῖν, ἅμα τῇ ἕῳ ἄρας ἐπορεύετο ἐς τὴν Δἰτωλίαν. 
ο, χαὶ αἵρεῖ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ Ποτιδανίαν, καὶ τῇ δευ- 

ς ΄ - ΦῈΣ ἂν “- ΄ ΄ ΤΌΝ 9 

6. ᾿Ομόσκευοι] τῇ αὐτῇ σκευῇ χρώμενοι, ἤγουν ψιλῇ. (Δ. 4“0γ.) 
᾿ , ε πγωλόνδο , ᾿, ΟΣ. ΜΡ ΄ 2 , 

Ξς. 8. Ὑπὸ τῶν ταύτῃ) ἤγουν ὑπὸ τῶν ἐνοικούντων ἐν ταύ- 
τῇ τῇ γῇ- (ἃ. 4ὖγ.) --- 

᾿4πῆλϑον νῆες. Ο. καπῆλϑον. 
(2 ἀπῆλϑ'.2 κατῆλϑ'. 2) αἱ νῆξες 
(9 νῆες 2). Ἐ. νῆες ἀπῆλϑ-. 
᾿Ἐστράτευσεν. Β. Ὁ. Μἰπά, 6ἅ. 

Β45. ἐστράτευσαν. 
8. (ϑρμᾶτο δὲ οπι. τη. ΑΥ. ΟἾΥ, 
ΔΥ1. 
Οἰνεῶνος. Βορσ, (6.,} Μοβαα. 

Οἰνεῶν, 564 Ἀφρ. (6.} σππὶ 5ιι- 
ῬδΥβου. βηθηα. γ8ο. Ὠ]8η. ὃς. 
250 ϑίθρἢ, Βγζ. ἴῃ ἤδο νοῦϑ οἷϊαΐ 
ὙΤΠαογα, ϑ88εὰ 1ὰ οημοῖα ΕἼ ΟΥ61- 
ἀπϑαιθ δα, Ἰοσίμι Οὐνών ἴα 
χϑοῖο, ἰὴ 4|11}5 Οἰὐνιῶν.““ ἨΏ5. 
Ια, Ηορκίφη, οἵ Βεκοὶ, δὰ 
ϑίθρ].. δὲ ῬᾳηοΥ, , Οὐσδοο, δυΐ, 
2. [Ιηΐγὰ ο. 98. οἱ 102. εὸν Οὐ- 
ψεῶνα.“ ὈΌΚ, 

“οκρίδος. ῬΑ]. Υἱγδιι8 Τωκρί- 
δος, οοΥγ. γθο. τηδ, αὖ ὃ. 1. 

«Ἰοκροί. ΑἸὰ, ΕἸοΥ, Βα5. Μο- 
προῖς. 66 Ν 811 : δγατ αἰλέθηι 
μὲ Οξοῖαθ ζοφάθγαεί σὰπεὶ ΤιοοΥίδ. 
1ηθρίθ, 

Ἡεσόγειαν Οἀ55. Ατιρ. ῬΆ]. Τί. 
ναι. Κορ. (6.) Ε. Μοβαα, Ηδδοῖς. 
Β6ΚΚ, [πὰ Ψ1ηα, μεσόγεαν. τ. μὲ- 
σόγαιαν, 568 ΕἸ] ]1η18 501}18}08 γ- 
οοὴ5 δααϊία, ψασο μεσόγειον. 
»» ΠΙεσόγειος οἴ μεσόγεια οἰΐατη ἵν, 
190. ρῬουτηιζαπίαν [τ|ρὶ νὰ, δά- 
η01.} 11, 109, ἐς τὴν μεσόγειαν." 
ὈσΚ. 

Μεγάλη. Β. μεγάλοι. 
᾿Ωφέλεια. Ατρ. ΡΑ]. Τὸ, αῖ, 

ΟΥν. (σεῖι5 Ιοσο 855. τηϑθηιοσαὶ 
ΒΘΚΙ, 841, 89.) Βεκκ. ὠφελία. 
ΟΥ, ἀδ Ατὐί. οτίτ Ρ.. 158. 

Εἶναι οΥα. Ο. 
Τῆς ἐκείνων, Ὦ. τοῖρ ἔκ. 
ΟλΡ. ΧΘΟΝῚ. “ὐλισάμενος. Υἰπὰ, 

αὐλισάμενοι. 
Ἔν τοῦ. Οὐ. ἐντός. 
ἹΝεμείου. Ὧδη. Νεμίου. 
Ἐν ᾧ. ΟΥ. ἐν ἥ. 
Τοῦτο. Ο. τοῦ; οἴιμι τό 8. ν. 

8]. ιν 



829. ΘΟΡΚΦΧ ΘΟ ΣΡ ΤΡ ΦΙΣ ;, 

τέρᾳ Κροχύλειον, καὶ τῇ τρίτῃ Τειχίον" ἔμενέ τα αὐτοῦ, 
" ᾿: , 2 3 ’ - , -ἸΘΆΝ, " 

καὶ τὴν λείαν ἐς Εὐύπαλιον τῆς “οχρίδος ἀπέπεμψε. τὴν 

γὰρ γνώμην εἶχε, τὰ ἄλλα καταστρεψάμενος, οὕτως ἐπὶ 
Οφιονέας, εἰ μὴ βούλοιντο ξυγχωρεῖν, ἐς Ναύπακτον 
» ᾽, - ΄, ᾿ Ν Ἵ 

ἐπαναχωρήσας, στρατεῦσαι ὕστερον. 8. τοὺς δὲ Δίτω- 
λοὺς οὐκ ἐλάνθανεν αὕτῃ ἡ παρασκευὴ, οὔτε ὅτε τὸ 
πρῶτον ἐπεβουλεύετο, ἐπειδή τὲ ὁ στρατὸς ἐςεβεβλήχκει, 
πολλῇ χειρὶ ἐπεβοήϑουν πάντες" ὥςτε καὶ οἵ ἔσχατοι 
5 ᾿ ο Α Ν Α ΄ , 

Οφιονέων, οὗ πρὸς τὸν ηλιακον κολπον καϑήκοντες, 
Βωμιῆς καὶ Καλλιῆς, ἐβοήϑησαν. 

(“ημοσϑένει ἐπὶ “ἰγιτίου προγωρήσαντι προςβάλλουσιν οἱ Αἰτωλοὶ, 
καὶ γίγνονται ἐπὶ πολὺ ἀκροβολίσεις.) 

ὑξ, Τῷ δὲ Ζημοσϑένει τοιύνδε τι οἵ Μῆεσσήνιοι πα- 

ὍΣ Τὴν γὰρ γνώμην εἶχε] γνώμην, φησὶν, εἶχεν, ἐπαναχωρήσας 
εἰς Ναύπακτον, οὕτω λοιπὸν ἐπὶ τοὺς ᾿Οφιονέας στρατεύειν, εἶ 
μὴ βούλοιντο σπένδεσθαι τοῖς ᾿Αϑηναίοις. - 7. ᾿Επεβουλεύετο) ἀν- 
τὶ τοῦ; κατ᾽ αὐτῶν ἐβουλεύετο αὕτη ὴ γνώμη καὶ συνετάττετο. -τ-- 
8. Οἱ ἔσχατοι ᾿Οφιονέων] οἱ ἐν ἐσχατιᾷ ὄντες τῶν τύπων τῶν 
᾽᾿Οφιονέων. (Δ. 40γ.) 

Ἀξ᾿ς 1, Τῷ δὲ “ημοσϑένει ---Ἴ τῷ δὲ Ζημοσϑένει τοιόνδε τι 

Ι. 5. Ρρ.170. αν. Εὐπόλειον. Μοχ 
γ μα, ἐπέπεμψε. 

Τὰ ἄλλα -- βούλοιντο οπι. Οὐ. 

9. Κροκύλειον Οα55. Απρ. Ο. 
Ἐς Ῥα]. (568 Πῖο ἃ τϑο, ῃγδ}.)} 1, 
Μαϊ. 865. ({6Γ.) ατ' Ὁ. ΚῈ, 
ϑῖθρῃ. Βγ2. ΒΈκκ, ΨΜ]ρ. (οἱ 
ἩδδοΙκ.) πλ8]6 Αροκύλεον: ΝΜ]. 1, 
61. 

Τ᾽ ειχίον Ατιρ, Τὶ. αϊ., ᾳιοᾶ 
ΡΥΟΡανΊπιι5 1. 9, Ὁ. 164. (855. 
Ῥρα. (6.) νπά. Ατ. ΠΏ 81. ἤδβοκ. 

ΓΠΒΘΚΙς, Τείχιον, οἷ ξογίαββθ ἴπ 
ΤΙ ΟΠ] 6. ΡΥΟΡΥΙΟ δοσθηξιι5 γοϑῖγα- 
οἴτιβ δῖ. ΑἸἰνεσαίσγιιην θἰΐατα Ἐ᾿, 
Η. ἢ. 1. ψυῖσο ᾿ϊ8]6 1 ἴχιον. Ῥὰ]. 
Τιχίον, Ἐ,. Τικίον, δορὰ ἷο δὲ 
δ. ἢ 81]. Ὠ1ΔΠ, 

“Μείαν. ῬᾺ]. ἃ. ῬΥ. γηδϑιι. λεῖαν. 
Εὐπάλιον Αυρ. ΟἹ. 1{Φ ναι. Η. 

Πορ. (6.}) Ηκδοκ, Β6κκ. Ετ βδἷο 
νι ἀρίισ οἰΐαπι 1 (855, ξιΐδδο; 
τπᾶπι Δ γαθα Οὐδ ῬδΥ5 [1Π6Υ86 

δῖ 1, δὲ ἰηἶνγα ς, 109, ἴΐα Θχα- 
ταῖ, Μία] νυ]ρο Εὐπόλιον. ΟἹ. 

Ῥχο τὰ ἄλλα Μοξκαι. τ΄ ἄλλα, 
Ἡ. 6. τἄλλα, τϑοῖθ. Υἱὰ. Ἱ. 1. ρΡ. 
φΊ4, (ΒεκκΚ. τἄλλα.) 

᾿Επαναχωρήσας. ατ. ἀναχ. Δῃ- 
1θα οοὐ, Β88. Ὀφινέας. 

Στρατεῦσαι. Ε;. ἐστράτευσεν. 

8. ᾿Ἐςεβεβλήκει. ΟΥ. ἐπεβεβᾶ. 
Ὦ. ἐβεβλ. 

Τὸν Πηλιακόν. Μοβαα. τὸ Πηλ. 
Βωμιῆς καὶ Καλλιῆς Ῥαὶ. ΒΕΚΚ. 

οἱ τἴὰ διιογαῖ οἰΐδηι 1π 455.) τὶ 
τὴς Βωμιεῖς καὶ Καλλιεῖς. 5ἴοιιξ 
π Ρ]ογίβαιιθ ΠΡ ΓῚ5 (οι ἃρ. Ηλδ80Κ.). 
ψυρο Βωμιῇς καὶ Καλλιῇς. ΟΥ̓. 
1. 1. ». 991. (Ὁ. Βωμιοῖς, 85. 0.) 

᾿Εβοήϑησαν., ᾿Επεβοήϑ'. ϑῖΘρΡ!. 
Βγ2. ἸΙοφιι οἰΐ45. “ ΗΠ 5, 

αν. ΧΟ. Μεσσήνιοι. Ὦ. 
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΄ Ω 3 » Φ ᾽ ’ Δι. ΑΑ »"Ἥ 

ρήνουν ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον" ἀναδιδάσκοντες αὐτὸν τῶν 
«Αἰτωλῶν ὡς εἴη δᾳδία ἡ αἵρεσις, ἰέναι ἐκέλευον ὅτι τά- 
χιστα ἐπὶ τὰς κώμας, καὶ μὴ μένειν ἕως ἂν ξύμπαντες 

497. ἀϑροισϑέντες ἀντιτάξωνται, τὴν δ᾽ ἐν ποσὶν ἀεὶ πειρᾶ-- 
δ ὄϑαι αἱρεῖν. 2. ὃ δὲ, τούτοις τὲ πεισϑεὶς, καὶ τῇ τύχῃ 

ἐλπίσας, ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἠναντιοῦτο, τοὺς “οχροὺς οὐκ 
Ε ᾿ «ν ἣ Ὁ ἣν - » " 

ἀναμείνας, οὗς αὐτῷ ἔδει προςβοηϑῆσαι, (ψιλῶν γὰρ 
ὕ - Ἂ 4 Ξ΄ ; ἢ ’ Φ .«Ἃ 4. ’ κι ἀκοντιστῶν ἐνδεὴς ἣν μάλιστα.) ἐχώρει ἐπὶ Αἰγιτίου, καὶ 
κατὰ κράτος αἷρεῖ ἐπιών. ὑπέφευγον γὰρ οἵ ἄνϑρωποι, 

10 χαὺὶ ἐκάϑηντο ἐπὶ τῶν λόφων τῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως" 
γὰρ ἐφ᾽ τψηλῶν χωρίων, ἀπέχουσα τῆς ϑαλάσσης ὀγδο- 
ήκοντα ὁταδίους μάλιστα. 8. οἵ δὲ Αἰτωλοὶ ( βεβοηϑη- 

΄ ᾿ ΟῚ 3, “Ρα Ι δὺυ , “- 
κότες γὰρ ἤδη ἦσαν ἐπὶ τὸ «ἰγίτιον) προςέβαλλον τοῖς 
3 , " - ; , 3 ᾿ -" 4 
᾿4ϑηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις, καταϑέοντες ἅπὸ τῶν λο- 

15 φῶν ἄλλοι ἄλλοθεν, καὶ ἐφςηκόντιξζον" καὶ ὅτε μὲν ἐπίοι 2 

3 
ἣν 

σπαρήνουν οἱ Μεσσήνιοι, ἑέναι, αὐτὸν ἐπὶ κώμην “κάστην, διδά- 
σίοντες αὐτὸν ὅτι δαᾳδία ἐστὶν ἡ αἵρεσις αὐτῶν, πρὶν συστραφῆναο 
πάντας καὶ ἅμα γενέσϑαι. --- 2. Ἢ αἵρεσις] ἡ κατάσχεσις. (1. 
“40γ.) --- 4. ᾿ἀντιτάξωνται] οἵ Αἰτωλοὶ δηλονότι. (λ. 4ὑγ.) - 5. 
Τῇ τύχῃ] τῇ ἑαυτοῦ δηλονότι, ἐπεὶ οὐδέποτε ἠναντιώϑη αὐτῷ. --- 
Τῇ τύχῃ ἐλπίσας ϑαῤῥήσας ταῖς ἐλπίσι τῆς τύχης. (λ. 4Ζὐγ. )»ῈΞ 
7. Οὺς αὐτῷ ἔδει προςβοηϑῆσαι] ἐξ ὧν ἔδει οήϑειαν λαβεῖν κα- 
τὰ προςϑήπην. (λ. 4υγ.) -- 9. Κατὰ κράτος ἤγουν μετὰ ἰσχύ- 
ος καὶ δυνάμεως. (λ. 4“ὐγ.) --- 9. ἹὙπέφευγον γὰρ οἱ ἄνϑρωποι) 
νοητέον τὸ λανϑϑάνοντες. (λ. 4ὐγ.) - 10. Τῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως! 
τῶν ὑπεράνω τῆς πόλεως. (1. 40γ.) --- 

Ἑ, ΑΥ. ΟἾγτ, χυγβιιβ ἤεσήνιοι, αἱ 
94, 5: 95} 4.:2; 

ὀξημβλεῦον: διαβροοίιπι δὲ οχ 
Θ6Π0], εἴ αιιοδατηπιοᾶο θἔϊαυη οΧ 
ψΆ1166 Ἰητουρυθίδί, ΟΕ. δΔαηοΐ, 

᾿Ξύμπαντες. ΟΥ. οἱ ξύμπ. 
᾿᾿Αϑροισϑέντες. 1)..1. ξυναϑο. 
᾿Αντιτάξωνται. Μοδβαι, ἀντι- 

τάξονται. 
᾿4εί Οδ85. Απρ. Ἐν Βορ, 6.) 

ΟΥ. Ὁ. χὰ. Αὐὶ Ομ. δδοϊς, ΒΈΚΚ. 
Ψψα]ρο αἰεί. ΟἿὮ, 94, 9. 

ῷ. ᾿Ἡναντιοῦτο. Ο. ἠναντιοῦν- 
το, 568 τογιλιπι Ψ ΘΠ πὶ βῖίρπο ἀμ- 
ὈΙ δ 15, 

«Τοκρούρ. ῬΑ], “ωχρ.. δἴοιι Η18 
ΟΔρΡ. ϑ8ι 

ψιλῶν γάρ. Τάρ ομ. Ἐ᾿ 
᾿Ἐχώρει. Ο. ἐγχώρει. 
“Ὑπέφενγον. Ἢ; ἐπέφ. Μοχ οοὔ, 

Β85. οὔι. οὗ δηΐθ ἄνϑ. 
Ἐπί. Ἑ. ὑπέρ. 8}. οὔ. νϑύβᾶ 

ἐπὶ τῶν λόφ. τῶν. Ῥτο ῥτοχίπιρ 
ὑπέρ Ὦ. επερ. 

Σταδίους μάλιστα. ΜοΞαι. μά- 
λ. σταδ. 

8. Ἤδη οτὰ, ΟἹ. (. Ὁ. “Ῥοῖ- 
Ῥούϑη, “ΝΥ ΑΒ58. 

Προςέβαλλον. Οα55. ΟΘ΄. Ε. 
νΠὰ. ἢ. Ατ, προςέβαλον, γαΐητι8 
δρῖθ. 

Τοῖς ᾿4ϑην. 
(6.) Μοξῳι. 

Καὶ ἐρηκόντ. Καί οΥη: Ὠ.; 8. 

Τοῖς οἷν, Βορ, 



88. ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ ΓΙ. 

τὸ τῶν ᾿ϑηναίων στρατόπεδον, ὑπεχώρουν, ἀναχωροῦσι 
δὲ ἐπέκειντο" καὶ ἣν ἐπὶ πολὺ τοιαύτη ἡ μάχη, διώξεις 
τε καὶ ὑπαγωγαὶ, ἐν οἷς ἀμφοτέροις ἥσσους ἦσαν οἵ 
᾿ἀϑηναῖοι. 

(ἀϑηναῖοι ἡσσῶνται, καὶ μέγιστος αὐτῶν γίγνεται ὄλεθρος. οἱ 
δὲ λοιποὶ ὕστερον πλὴν “ημοσϑένους ἐς ᾿ϑήνας κομίζονται.) 

υη. Μέχρι μὲν οὖν οἵ τοξόται εἶχόν τε τὰ βέλη αὖὐ- 
τοῖς, καὶ οἷοί τε ἦσαν χρῆσϑαι, ἵ οἵδε { ἀντεῖχον" (το- 
ξευόμενοι γὰρ οἵ Αἰτωλοὶ, ἄνϑρωποι ψιλοὶ, ἀνεστέλ- 
λοντο") ἐπειδὴ δὲ τοῦ τε τοξάρχου ἀποθανόντος οὗτοι 
διεσκεδάσθησαν, καὶ αὐτοὶ ἐκεκμήκεσαν, καὶ ἐπὶ πολὺ τῷ 

, 1: ὙὙπεχώρουν]) ἐπὶ πόδα ἤρχοντο. (λ. “470γ.) -- Φ. "Επὶ πολυ 
διάξημα καιροῦ δηλονότι. (λ. 40γ.} --- 8. ὙὝπαγωγαί) ἀναχωρή- 
σεις. (λ. Αγ.) --- 8. Εν οἷς ἀμφοτέροις] ἤγουν τῇ τε διώξει καὶ 
ἀναχωρήσει. (1λ. 40γ. 

’ ᾿ ΄ - 

ἢ δη.. 5. Μέχρι μὲν οὖν οἱ τοξόται ---Ἴ μέχοι μὲν οὖν αὐτοῖς 
εἶχον οἱ τοξόται βέλη, ἀντὶ τοῦ οἱ τοξόται αὐτῶν. ἰδίωμα δὲ ̓ 4τ- 
τικῶν ἡ τοιαύτη σύνταξις. --- 6. Οἵ “. δε} οὗτοι, οἱ ᾿ϑηναῖοι- (λ. 
Αγ.) ξ- ἧς ᾿Ανεστέλλοντο) ἀνεχρούοντο, [ἀνεχώρουν. (λ. «40γ.}} --- 
9. Δὐτοί] οὐχ οἱ τοξόται, ἀλλ᾽ οἱ ὁπλῖται, --- 

ν. 41. τιᾶπ. παροῖ Εἰ, Απίθα Β. 
λόλων Ῥτο λόφων. 

ο»ἡ]ιώξεις --- ὑπαγ. ϑυϊα. 1 ὑπα- 
ψωγάς.““ ΥνΑΆ58. ,, ΕῸ διιοῖου 
Ἐϊγα. Μ. ἴω ὑπάγει.“ ὨΚ. 
Ααὰ. Ῥῇοῖ. Ρ. 454. ϑιδιπι ἴῃ 
τοι ΧῸ σΘΏΘΤΘ ποῖ ΠΘΟσθ δ. Ὑ14, 
11: ρὲ ἸΏ, 

ΟλνΡ. ΧΟΥ͂ΠΙ. Τὰ βέλη. 1. ο. 
δὰ ἰοἴα, ψαΐδις μεὶ δοίδτι!. Ὅποα 
τ Οὐ ἢ αὐ ,) Π6 45. ΔΥ Ιλ 
ἀδ] οι τη ογθαάαῖ, 

Καὶ οἷοι, Καί ομν. ΝΜοσα- 
Οἵδε. (455. Αἰιρ. Ρ4]. τ, Ἀεσ, 

(Ὁ.) Βεκκ. οἱ δέ. Εἰ οἵδε ΟΡ εϑ, 
αι Βιείί, αα δορὶ. Ρμη)οῦϊ, 
Ῥ- 74. ἀϊδριυζηνῖε, βὰπθ χλϊμιὶ 
ρον οὐ δέ ἴὰθ ἃροάοϑὶ 1, 1]. 
ἴ, 46. 65. σοῃδροχίπιδ, Πα 

ταύαοῦ ΡΟιΐ15 μέν ΘΧερθοϊανοΥΪβ; 
ἸΝδιη [165 Ἰοσος, αἰαὶ] ἰς Ἰεΐς δβὶ 
δριά Ηενοάοι, Ν᾿, 196. εἰ μὲν 
γὰρ ἀξιόχρεως δοκέεις εἶναι σε- 

ουτῷ, σὺ δὲ στάς τε καὶ παυσά- 
μένος πλάνης μάχεσθαι" εἰ δὲ 
συγγινώσκεαι εἶναι ἥσσων, σὺ δὲ 
-- ἐλϑὲ ἐςλόγους, 88 αλο ἀϊδρεῖα- 
νἱς Βαῖίίπι. αα 1)6πι. ΜΜ1ά, Ρ. 157.» 
δὰ Αἰσοβ ΠΟ ΡΘΥΓΉΠΘΥΘ., πθΟ 
Χοπορμοηὶίς. νου ἷ5: Ἔστιν οὖν 
ὅςτις τοῦτο δύναιτ᾽ ἂν ὑμᾶς ἔξα- 
σιατῆσαι, ὡς ὃ ἥλιος ἔνϑεν μὲν 
ἀνίσχει, δύεται δ᾽ ἐνταῦϑα, ἔν- 
ϑα. δὲ δύεται, ἀνίσχει δ᾽ ἐντεῦ-- 
ὅεν, βαἰῖδ σου σππασὶ ἀοοεὶ ἰάθη 
Βείτμ. 1. ἃ. Ρ. 158. Ἐογἕδ586 ἰὰ-- 
Ὡϊδὴ ποβίσα νουρα οὐ Χοπο- 
Ῥῃομτοῖὶς θὰ ππα}]6 οοιμηρᾶγϑνθ- 
τὶς, δἱ οἱ δέ ἤοπ 4 βα δ. τα, 
ξερὰ ἀδ Αἰμρηϊθιβίθιιβ οὐμἷπο 
οὕτηι 5080]. ΤΏΤΟΙ ΘΟ ΧΟΥ 5. 

᾿ἀνεστέλλοντο. Νίοκῳι. ἀνεστέ-- 
λοντο. ἴὼ Ε᾿ 1ἰῖθύαα ἂνξ 8} ἃἱ., 
18}. 

“Διεσκεδάσϑησων. ΟἹ, ἐσκεδ. 
Καὶ ἐπὶ πολύ. Καί αἰϊᾳιδιάο 
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αὐτῷ πόνῳ ξυνεχόμενοι, οἵ τ Αἰτωλοὶ ἐνέκειντο καὶ ἐοη- 
κόντιξον, οὕτω δὴ τραπόμενον ἔφευγον, καὶ ἐςπίπτοντες 
ἔς τε χαράδρας ἀνεκβάτους καὶ χωρία ὧν οὐκ ἤσαν ἔμ- 
πειροι, διεφθείροντο καὶ γὰρ ὁ ἡγεμῶν αὐτοῖς τῶν 
ὁδῶν Χρόμων ὁ Μεσσήνιος ἐτύγχανε τεθνηκώς. 9.. οὗ 
δὲ Δἰτωλοὶ ἐξςακοντίζοντες, πολλοὺς μὲν αὐτοῦ ἐν τῇ 

τροπῇ κατὰ πόδας αἱροῦντες, ἄνϑρωποι ποδώκεις καὶ 
ψιλοὶ, διέφθειρον" τοὺς δὲ πλείους, τῶν ὁδῶν ἁμαρτά- 
νοντας, καὶ ἐς τὴν ὕλην ἐσςφερομένους, ὅϑεν διέξοδοι 
οὐκ ἦσαν, πῦρ κομισάμενοι περιεπίμπρασαν. 8. πᾶσά 
τε ἰδέα κατέστη τῆς φυγῆς καὶ τοῦ ὀλέϑρου τῷ στρατο- 
πέδῳ τῶν ᾿Δϑηναίων, μόλις τε ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ 

τὸν Οἰνεῶνὰ τῆς Δοκρίδος, ὅϑεν περ καὶ ὥὡρμήϑησαν, 
οἵ περιγενόμενον χατέφυγον. 4. ἀπέϑανον δὲ τῶν τϑ8 
ξυμμάχων πολλοὶ, καὶ αὐτῶν ᾿Αϑηναίων ὁπλῖται περὶ εἴ- 
κοσι μάλιστα καὶ ἑκατόν: τοσοῦτον μὲν τὸ πλῆϑος, καὶ 

. Ἱ, Τῷ αὐτῷ πόνῳ ξυνεχύμενοι) ἀντὶ τοῦ διώκοντες καὶ ὑπο- 
χωροῦντες. --- γ᾽ Κατὰ πόδας} ἀντὶ τοῦ “συντόμως. (λ. 40γ.) -α 
ῳ, ᾿Εφςφερομένους) εἰφξδυομένους » κρυπτομένους. (λ. 40γ.}) --- 16. 
Τοσοῦτοι μὲν] ὁ μέν ἀντὶ τοῦ δή. --- 

οἷτπι Ἀ οίβ]ς, ἀθιουῖ γο]ΐτητι5., δὲ 
τη οἷθ ἀπο] αςῖν Β ΕΙΣ, Οὐ καὶ 
μάλα, καὶ πάνυ οἵ 5 }]1}0 5. δ-- 
θα ΠῸΠ ΠΙΔΪΘ ΘΟΙΡΑΥΑΣ Κυαίίρ:. 

γ68.“. ΒΑΤ], ,ἘοΣταβσ Ἰερϑηάπιπι 
ἐκφερομένους. ΡΝ νὴ ΚΦ 

Περιεπίμπρασαν. Ναὶ. Ἡ. πε- 

ριεπίπρασαν. Ἡ. ταηιθ ΟἿ Πι " 
1. 1. Ρ. 274. Ἀ δίεἸκῖη5 1ἢ ΡΥΟΧΙΙ18 
ξυνεχομένοις Ἰορθη ἄτι σομῖθοθ- 
ταΐ, αιιο π60 τέ η οἵ τὲ Αἰτ. ἕουτ, 
οἱ βεπιθηϊΐαπι μχΐπιιβ οοπιπῖο ἀδηὰ 
ῬΥΆΘΒΕΙ. 

᾿Ενέκειντο. Οτ. ἔκειντο. 
Ἱεσσήνιος. Ὁ. Ἐ. Ατ. ΟἿγ. Π 8}. 

Τυγβι5 ἤεσήν. τιῦ 04. 95. 97. 
᾿Ετύγχανε. ΑΥτ. ΟἈγ. Ὠδμ. ἔ- 

τυχε. 

9. Πολλοὺς μέν. Αγ. ΟἸγ, καὶ 
στολλ. μέν. 

Τῇ τροπῇ. Τῇ οὐχ. ΑΥ. ΟἸγ. 
Δἱροῦντες. οα, Β585. ἀναι- 

φοῦντες. 

᾿ἘΕφφερομένους. γ»,7.αἴΐπ6 εἴ: 21- 
ἰαῖοϑ, ἐπηυγθηέθς 56, δὺ σοποφάοπ-- 

δ΄ ν. ΟΕ, Βυίπι. ὅτ. Τὴ. νοτ. 
1: περιεμπίπρασαν, Μίοϑαι. πὸ- 
ριπίμπρασαν. 

8. Πᾶσώ τε. Αγ. ΟἸτ. πᾶσα δὲ. 

Τῷ στρατοπέδῳ Ἰοσδπάιϊχῃ νἱ- 
ἀοτγιίης Ἰμοἰϑῖς, οὲ Βϑηθάϊοι,, φυοᾶ 
Ἰαιιάαν!ε Παδοὶς., χθοθρῖς ΒΕίκΚ, 
Ψ 4114 : 27. Αμιοπίοτγιδίιεπι ὀχογοίδμ. 
Μυϊξο τῶν στρατοπέδων. ῬοΞὲ 
ἦάϑην. αὐιΐουι Ῥαηοἴπιπι πὶ οοπλ- 
τ8 ὈΥΪπλι5 λα ΐανὶ Πα βοῖς, 

Κατέφυγον. 5. ν. αἰ. τη8π. Ο. 
4͵ Τῶν τε. 1ὲ ἀρ. Βορ. (6) 

λυ. 

Τοσοῦτοι μέν. Μοβαα. τοσ, 
μὲν δή. 
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ἡλικία ἡ αὐτή" οὗτοι βέλτιστοι δὴ ἄνδρες ἐν τῷ πολέμῳ 
τῷδε ἐκ τῆς ᾿4ϑηναίων πόλεως διεφϑάρησαν. ἀπέθανε δὲ" 
καὶ ὃ ἕτερος στρατηγὸς Προκλῆς. 
ὑποσπόνδους ἀνελόμενοι παρὰ τῶν Αἰτωλῶν, καὶ ἀνα- 
χωρήσαντες ἐς Ναύπακτον, ὕστερον ἐς τὰς ᾿άϑήνας ταῖς 

ναυσὶν ἐκομίσθησαν. “΄ημοσϑένης δὲ περὶ ΝΝαύπαχτον 

καὶ τὰ χωρία ταῦτα ὑπελείφϑη, τοῖς πεπραγμένοις φο- 
βούμενος τοὺς ᾿Δϑηναίους. 

(6. Τῶν περὶ Σικελίαν ᾿“ϑηναίων ἐς Λοκρίδα πλοῦς.) 

υ9΄. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρύνους καὶ οὗ περὶ Σι- 
κελίαν ᾿4ϑηναῖοι, πλεύσαντες ἐς τὴν Δοκρίδα, ἐν ἀπο- 
βάσει τέ τινι τοὺς προςβοηϑήσαντας “οχρῶν ἐκράτησαν, 
καὶ περιπόλιον αἱροῦσιν ὃ ἣν ἐπὶ τῷ “ἅληκι ποταμῷ. 

(7. “ἰτωλοὶ μετὰ “ακεδαιμονίων Ἑὐρυλόχου ἡγουμένου διὰ 4ο- 
κρῶν τῶν ᾿Οζολῶν ἐπὶ Ναύπακτον μάτην στρατεύουσι. ρ΄. --- οβ΄. 

ἀν) Αἰτωλοὶ πείϑουσι “ακεδαιμονίους σφίσι ξυστρατεύειν.) 

ο΄. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους «Αἰτωλοὶ προπέμψαντες 
πρότερον ἔς τὸ Κόρινϑον καὶ ἐς “ακεδαίμονα πρέσβεις, 

7. Τοῖς πεπραγμένοις] λείπει ἡ ἐπί. (1. Κασσ. Α4ὖγ.) 

ν΄. 10. Ἔν ἀποβάσει τέ τινι] ἤγουν, ἐν τύπῳ τινὶ ἀπο- 
βάντες. (λ. .40γ. ) - 19. Περιπόλιον] οὐ χωρίου ὄνομα τὸ περι- 
σόλιον ἀλλὰ φρουρίου τινὸς, ἐν ᾧ περίπολοι “φρουροῦσιν. (40γ. -- 
19. Ὃ ἦν ἐπὶ τῷ “ἅληκι ποταμῷ} ἡ ἐπί ἀντὶ τῆς παρά. (λ. 4γ.) 

Οὗτοι. Τ).. 1. οὕτω. 
Βέλτιστοι δή. ἀ). Τυυχα; νι 

ΟἾγ. 1)8ὰ, δὴ βέλτιστοι. 
Ὁ ἕτερος. Βι6ρ. ὥτερος. 
Προκλῆς. Ὦ. Ἐ,, ΑΥ. ΟἾγ, ΠδΔπ., 

Πατροκλῆς. 1, οαρ. 91. 
5. ᾿ἀνελόμενοι. Οδπι, χπα]6 ἀπ 

ψαιροῦντες. 
Παρά. ΑΥ. ὑπό. 
Μὰ χωρία. Τά οπι. Ὦ. 
“γπελείφϑη. ΟἹ. ὑπελήφϑη. 

σαν. ΧΟΙΧ. Σικελίαν. ., Τὴν 
οπι. ἢ.“ ΘΑΙΠ.. ϑ86α αι15 18η- 
ἄφθιι δα αϊὶ 9 

Προςβοηϑήσαντας. Νἱηᾶ, προβ. 

“οκρῶν ἐκράτ. 5011 088 κρων 
ἕ οπι. οἱ 1π πΊϑΥΡ. 8], πι8}, 5110 - 
ΡΙδι Ὁ. 

Περιπόλιον. Απῖο ΒΟΚΙ,, τι8]6 
τιδίτιδοιϊα Ἰἰΐοστα ΘΧΑΥΡ ΤΥ, 
αιοά ἴαπι υϑρυθμθηᾶογαὶ ΠΚ. 
δα ΥἹ, 45. ΨΙὰ, 80}0]. οἱ ποῖ. 
“Ἄληκι. 1. στ. (4ιῖ ρῥσδβθεθ- 

ἄξδῃς τῷ οπι.)}) ΑἸᾶα, ΕἸοσυ. Βδ8. 
ϑΊ6Ρἢ. 1. Ηδδοῖς. (ἰς ξογίαββθ 
το σοηβιϊίο ) [ἥληκε, γϑοῖθ, τιῖ 
νἀ θεν, ΟΥ̓Δ, 1. ὁ. Ρ. 554. 1). 
τᾶ] Ἕληκι. 

Ολν. Ο, Ἐς Λακεδαίμονα. Ἐς 
οι. ΟΥ. 

δ. τοὺς δὲ νεκρους 928. 

5 

10 
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Τόλοφόν τε τὸν Ὀφιονέα, καὶ Βοριάδην τὸν Εὐρυτᾶνα, 
καὶ Τίσανδρον τὸν ᾿Δπόδωτον, πείθουσιν ὥςτε σφίσι 
πέμψαι στρατιὰν ἐπὶ Ναύπακτον διὰ τὴν τῶν ᾿᾿ϑηναίων 
ἐπαγωγήν. ο, χαὶ ἐξέπεμψαν “ακεδαιμόνιον περὶ τὸ φϑι- 
ψόπωρον τριςχιλίους ὁπλίτας τῶν ξυμμάχων. τούτων ἦσαν 

πενταχύσιοι ἐξ Ἡρακλείας τῆς ἐν Τραχῖνι πόλεως, τότε 

νεοκτίστου οὔσης" Σπαρτιάτης δ᾽ ἤρχεν Εὐρύλοχος τῆς 
στρατιᾶς, καὶ ξυνηκολούϑουν αὐτῷ “Μακάριος καὶ 
νεδαῖος " οἱ Σπαρτιᾶται... 

" Ἦ:- 

(β΄. Εὐρύλοχος «οκροῖς τοῖς ᾿Οζόλαις ἐπιχηρυκεύεται περὶ διόδου.) 

ρα΄. ἐΞυλλεγέντος δὲ τοῦ στρατεύματος ἐς Ζ,ελφοὺς, 

--- 

.. 8. 4ιὰ τὴν τῶν ᾿ΔΑϑηναίων ἐπαγωγήν διὰ τὸ ἐπικεῖσϑαε 
αὐτοῖς πρύὴν τοὺς ᾿Αϑηναίους. 

Τόλοφον. Μοβαα, Αὐ, ΟΠγ. 
Ὦδῃ. Τήλεφον. Ὡ. τὸν λόφον. 
πη ποπηῖηα ᾿Οφιονέα ἴῃ Ο. 41- 
ΤΟΥ πὶ Ο 8. ν΄, 

Εὐρυτᾶνα. στ. Μοξαα, Ἐῤύ- 
ρυτάνα. ΟΣ, 94, 5. 
᾿πόδωτον. Ὦ. Ε.. Μοβαα, Αὐ, 

ΟἸιγ. ᾿ζἀπόδοτον, αποά 1π ῬαΙ. 
τος. πλδη, ἀραϊτ, ΟΣ, 94, 5. 

Σφίσι πέμψαι, Ο. πέωψ. σφ.» 
ἐθα νυ]σαυὶβ οτάο Πἰτθεῖς ΒΌΡΥΑ 
ῬοβΙ 5 Ἰπαϊοαῖιιβ, ΡΥΟΧί πα 546 
εα ἐξέπεμψαν οὐα, Ἐ),,5 6 ἰὴ πηᾶγρ, 
8]. γχδῃ.. ΒῈΡΡΙ. 

᾿ΕἘπὲὶ Ναύπακτον ΟἹ. 
Ναύπ. 
᾿Ἐπαγωγήν. Οοἁ. Βα5. ἀπαγω- 

7». 
ῷ. Μακεδαιμύνιοι. Ὅτ. οἱ Λα- 

κεδ. ἴὰὶ Ἐς ππὴς Ἰορσίτυγ Δαχε- 

δαίμονι, 56 ἴῃ Πηθ δυαβιιηιὶ οὐςν 

ἀεοίηαθ οὐ. Μίοχ Ὑἱμπὰ, φϑινό- 
πόρον. 

Πεντακπύσιοι. 1. ἑξακόσ. Μῃοχ 
Τριχῖνεῖ ταθιούδΐ ΒΘΚΚ. πθϑβοὶ- 
Ὡλὰδ ἀη 6. Ξ6α ξογίαββα δχ Ρα]., 
Δ απο 7ρεχίνε ᾿Ἰπνθηϊὲ ΕὙΟΙμ 6], 
σα. Βα5, Τραχενίᾳ, ΟΣ 1. ᾧ. Ρ. 

ἐς τὴν 

809. (Εἰΐαηι 4114. ἀρμὰ Τγα- 
οἠιίπιίαιπ.) 
Μακάριος καὶ Πενεδαῖος. ΟἸ πὶ 

Μασσάριος καὶ ΪΜενέδατος. δεα 
ΜΙ]ακάριος Ρτο ἥασσαρ. Οα55. ΟἹ. 
Βιορ5. οοὐ. Βα5. συ. Μοβξψι. ΑΥ, 
ΟἿ γ. οἵ, αὐ νἀ δέμτ, ΟΠ 65 ΡΑΥΥ͂. 
1, δὲ τοι: φαΐ ΡΥ βοβδὲ ΠῈ, 
(ΟΙ]αῖ. ω ΒΌΥβ, Π͵ακάριος καὶ 
ΜΙενεδαῖος, υἱ 1Ἰηἶγα [ο. 109, 1.“ 
ΗῦΒ).5. ,,11ὰ νοϊδ δαὶ Ὑνα556 
Ρ͵ΙῸ 60; φυοά δηΐθ Ἰαρεθδίιτ, 
Μασσάρ. καὶ Μῶενέδατος. τεοὶα 
δίῃβ ἀἰθῖο, Κ ὉΠΚ. Ἡενέδατος 
τα η6ι ΠΟ ΟΠΊΠ65 ΠΠΟΥῚ, (πο 1 
6011, 4ιο5. ποπιίπαὲ Β6ΚΚ.}) 6χ- 
οθρῖο ξογίαϑϑθθ Καῖ. (6 αιιο ἐ8-- 
οὐ ΒΟΚΚΕ,, αἴχαθ ἦπῦγα ἰϊα 581- 
τοι ΟἹ], Οὐ υμασ ρίξουν, ξαθυῖῖ- 
Ὧ6 1416 ποπιθν δρα σγδθοοβ. 

Οἱ Σπαρτιᾶται. Ατιϊσα]ιπὶ 1πι- 
Ραρβμαὶ Κυαίί. 1. 1,» 294. Τιορ!- 
τῖι8 [ΘΠ] ΘῺ ΒΊΡΥΑ ο. 25. Σάλαι- 
ὅος ὁ Πακεδαιμόνιος, «ιιοὰ ποπ 
σοπηπιοῦθ ροΐοβῖ βρη ΠΟδΥΘ χιο-- 
Ζω5 ἐ{ϊΐ6 δραγέαπμδ., (δθίογαη 
“Σπαρτιᾶται γῬτο νυ. Σπαρτιά-- 
ται Νίοξχι. Ηδδοκ, ΒΟΚΚ, Οἵ, 
ας Ασί. οὐ, Ρ., 148. 
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ἐπεχηρυχεύετο Ἑὐρύλοχος Δοχροῖς τοῖς ᾿Οξζόλαις" διὰ 
τούτων γὰρ ἡ ὁδὸς ἦν ἐς Ναύπακτον, καὶ ἅμα τῶν 
᾿“ϑηναίων ἐβούλετο ἀποστῆσαι αὐτούς. 2. ξυνέπρασσον 
δὲ μάλιστα αὐτῷ τῶν “οχρῶν ᾿ἀμφισσῆς, διὰ τὸ τῶν 
Φωκέων ἔχϑος δεδιότες" καὶ αὐτοὶ » πρῶτον "δόντες ὁμή- 5 
ὑοῦος χαὶ τοὺς ἄλλους ἔπεισαν δοῦναι, φοβουμένους τὸν 

ἐπιόντα στρατόν᾽ πρῶτον μὲν οὖν τοὺς ὁμόρους αὐτοῖς 
Μυονέας, (ταύτῃ γὰρ δυςεςοβολώτατος ἡ “οκρὶς,) ἔπειτα 

ἸἽπνέας, καὶ ἵ ΙΜεσσαπίους Ἵ, καὶ Τριταιέας, καὶ Χα- 

λαίους, καὶ Τολοφωνίους, καὶ Ἡσσίους, καὶ Οἰανϑέας. 10 

ρα. 1. ̓ Ἐπεχηρυχεύετο] δὲ ἐπιχηρυχείας ἐμήννε. (2, 40ὖγ.) -- 
7. Τὸν ἐπιόντα στρατόν] τῶν “ακεδαιμονίων. (λ,. Αγ.) --- 

σαν. (Ἱ. 

85. ὁ Εὐρύλ. 
“Μοκροῖς. ῬΑ]. Μωκροῖς, θὲ ἴἴᾶ 

ἄηοχ “Τωχρῶν οἱ “ωκρίς, τι ΟΡ. 
95. π60 αΑἰϊΐου οᾶρ. 102. οὐ 108. 

«Τούτων. Πδῃ. τοῦτο. 
Ἣν ἐς. Ο. ἦν ἡ ἐς. 
᾿ἀποστῆσαι. Β6ρ5. (6.) ἀπο- 

στῆναι. 

ῷ. ᾿μφισσῆς. (455. ᾿ἀμφισῆς. 
ΑΥὐ. ᾿φμφισῇς. ΑἸτογπίσιπι οδἰΐαπι 
Αὐρ. [ὰ Π 8. ᾿ἀμφισῆς σεῖς. Ὁ. Ὁ. 
Ἰ. Ἐκ πα, (ἢ 410 διιρ γα 500. ἢ) 

᾿ἀμφισεῖς. ., 584 οἴτπὶ σ΄ Ρ]ουῖ- 
416 ΟΠΊΠ 65 ε Υ]Π|56116 1 η σῖιδ 8 διῖ1- 
οἴογοβ, . ὙΥΑ55. Ααάεπάιπηι 
ἀρίταγ ἤοο πΟπθ ΑΥ̓Ἶ5586. δὗ 
ΔΗ 5586 1. 1, Ρ. 910. τηϑηλοῦα- 
415, ΟΕ, ϑομηδῖα. Οτ. Τὶ. 1, 9. 
Ῥ: 411. Οδθίθτιιηι νιϊρο ᾿βωφισ- 
σῆς, Ἡδδοκ. "Ἀμφισσεῖς. ΕΣ 
Ρ. 99]. 

ΤΠρῶτον. οπι, Ο], Τ͵]ρῶτοι ΑἸϊὶ 
ΒοΥΪρέιιπι πηα]θηῖ, Οὐὖν οὔ, (. 
Ἐ.. Μοβαι, Αυ. Οἢγ. θαμ. ΑἪ 
νά, δαιιοῖ. Ὠ, 1. ῥγὸ οο γάρ Βᾶ- 
Ῥ6πέ. 

Τοὺς ὁμόρους. Τοὺς οηϊ. Ὠ.; 
αὶ εἰαιίπι αὐτῆς ΠΆ6Σ ΡτῸ αὖ- 
τοὶς. 

“Ἰυφεςβολώτατος. Ὁ ἜΡΟΝ. 
δυςεμβολώτατος. Πλη. δυςεβολ. 
10. δυφεκσβολ. Ὧι. εὐ Τομ. Νῖα 5. 

Εὐρύλοχος. Οοᾶ, (πὰ δνοπρύςοδος) δνςεκβολ. Ὑ͵, 
δάποί. 

᾿Ιπνέας. ΑἸᾺ, ἙἸοΥ, Β835. ϑίθρῃ. 
1. Ἵπν. ,ὑἹπνέας τοοῖο, 14, ΘέθΡΗ. 
Ἴπνος."" ΝΥνΑ585. 

“ΜΙεσσαπίους. ΟΥ. Αγ. Τεσαπί- 
ους. Οἵ, ΝΙ, 8385. 864 ποηῖθπ 
σοΥχιρέιπι δὲ τη ἤ͵ῆεταπίους ταιι- 
ἰδ άιι 6556 ἴπγθ σοηδοπ ΥΨ. 

ΠΏ. ΟΕ, 1.2. ». 168. Δηΐϊθ ἥεασ. 
διιΐθηι Εἰ. δα άϊν ἐς. 

Τοιταιέας. Ὦ. 1. Τοιτοιξους. 
ΨΊηα. Αὐ. Οἰγ. Τ). 41, Τριτοιέας. 
,.» Τριταίονς ϑίθρι. Βγυ:. ἴῃ ν, 
-“Χάλαιον. Μοολὶ βθοισηᾶιπι 
ϑίθρῃ. Τριτειέας Ῥοίδιις δχ νοὺθ 
Τριτεία.“. ΗΠ 5. Ψα]ραῖα βαμᾶ. 
ΨΙα, 1, 9. Ρ. 168. 

Χαλαίους Οε55. Ατρ. ΟἹ. Ἐ, 
ῬΑ]. 11, δῖ: Βθρ. {6} ΘΟΥΓ: 
1. Ἐ. τὰ. Ασ, ΟἾγ. 0)8π- ϑὲθρ, 
Βγι. Ηδδοκ. Β}κκ, ψα]σο πιᾶὶθ 
«αλλ. Μιὰ. 1. ἀ. 

Τολοφωνίους. Ὦ. Ἐς Τολοφο- 
φίους. Ατ΄. ΟἸἾτ. οἱ δίθρι, Βγζ. (πὰ 
«Χάλαιον) Κολοφων. Αἱ νἱα, 1. ἃ, 

Ἡσσίους. Ὁ. Ἐ. νη. ΜοΞηιι. 
τὰ, Αὐ. ΟἸγ. 1041. πϑυρ. ϑίθρ. 
ἩἩσσαίους. ΘΈΘΡΙ, Βγ:. (ἴὰμ 
Χαλαιον) ἹΙστίους. Αἴ ν]ὰ. 1ᾶ6ηι 
1η ποσός. ᾿ 

Οἰανϑέας. Ατρ. Οἰανϑέας. 

Ὁ» πα δνδ.. κ ὦ. 



229. 
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- Ξ , ΤΣ δΝΝ 3 » ὡς δ τὰ 

οὗτοι καὶ ξυνεστράτευον πάντες. ᾿Ολπαῖοι δὲ ὁμήρους 

μὲν ἔδοσαν, ἠκολούϑουν δὲ οὔ: καὶ Ὑαῖοι οὐκ ἔδοσαν 
ὁμήρους, πρὶν αὐτῶν εἷλον κώμην, Πόλιν ὄνομα ἔχουσαν. 

(γ΄. Πὸρεία ἐς Ναύπακτον, ἣν Ζημοσϑένης περὶποιεῖ. Εὐρύλοχος 
ἐς τὴν ἀϊτωλίαν ἀναχωρεῖ.) 

οβ΄. Ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαότο πάντα, καὶ τοὺς ὁμή- 
θους κατέϑετο ἐς Κυτίνιον τὸ ΖΦωρικὸν, ἐχώρει τῷ στρα- 
τῷ ἐπὶ τὴν Ναύπακτον διὰ τῶν “οχρῶν, καὶ πορευό- 
ὠένος Οἰνεῶνα αἵρεῖ αὐτῶν χλαὶ Εὐπάλιον" οὐ γὰρ προς- 

΄ ᾿ ἃ ξ᾽ 93 -» - , ι [ 
ἐχώρησαν. 2. γενόμενον δ΄ ἐν τῇ Ναυπακτίᾳ, καὶ οἵ 

᾿ νι ὁ 3, ὃ 9᾽ Ῥ 2δγ) ᾿ » 
Αἰτωλοὶ ἅμα ἤδη προῤβεβοηϑηκότες, ἐδήουν τὴν γῆν, 

Ἄ Ἷ - χ με 

καὶ τὸ προάστειον, ἀτείχιστον ὃν, εἷλον" ἐπί τε Μολύ- 
ἀριον ἐλθόντες, τὴν Κορινϑίων μὲν ἀποικίαν, ᾿Ζϑηναίων 
δὲ ὑπήκοον, ἀϊροῦσι. 8. 4ημοσϑένης δὲ ὁ ᾿4ϑηναῖος, 

“ . . - ’ 
(ἔτι γὰρ ἐτύγχανεν ὧν μετὰ τὼ ἐκ τῆς Αἰτωλίας περὶ 

9β΄. ὁ. Τὴν γῆν] τὴν Ναυπὰκτίαν δηλονότι. (λ. 4ὖγ.) -- 

ΜοΚαῖι. οὗ ᾿υϑέας. Αἱ νἱᾶ. 1. 9. 
Ρ. 169. 

Καὶ ξυνεστράτευον. Καί 5. ν. 
8]. πιᾶῃ. α]γοῦ ., οπι. Ὦ. Ε. 
τη. Αὐ. Οὔγ, Π 8η.. φπουατ 4πᾶ- 
ΤΟΥ ρΡοϑίθυϊουεβ ροβῖ ξυνεστρ. 
Τπϑουαηΐ δὲ ; 1ῃ τη. Τα 16} νπ]ραὰ- 
τὰ δὰ πλᾶΥν, βοῦρία. 

᾿Ολπαῖοι. ΟἹ. ἴπ πιαῦρ. οιιπὶ 
Ἐ,, οοὐ, Βα5. Οὐ. όξᾳα, ᾽Ὀλπι- 
αἴοι. 

, ἱ γαῖοι. ΟΥ. ὙἹαῖοι. 1. Οἰαῖοι. 
Αἱ νὰ, δίθρῃ, Βγε. 1ή ᾿ γαία. 
Εἷλον. Ῥαὶς ἴτ. Ψάϊ, ἱποριδ 

εἵλκον. 
Οκν»: ΟΠ, Κατέϑετο οτ. 4]. 

ἰεβίθ ΒΈκκ, 
Κυτίνιον. Εατ: ΑΥ, ΟἸχ. γΥ5 

815 Κυντίνιον, υὖὐ οδρ. 95. Ἐ- 
Κιτίνιον. 

Τὴν ΝΝαύπακτον. Ὦ: τὸν ᾿Ναύπ. 
Ι, τὸ ΝΝαύπ. Α" νἱα. 1. 2. Ρ. 166. 

Οἰνεῶνα. Αι. Οἱνεῶνα. Ν]πὰ: 
Οἰῶνα. 1). Οἐ γεων. Αἱ νὶὰ, σαρ. 
95: Ῥοξί “οκρῶν νἱγρι]ατι Ριι-- 
οἴο 5.) 5.111: Ηδδοῖς. 

᾿ Ζημογα. 11. Ὁ. 11: 

Αὐτῶν. Βιερ, (6.) Μοβαχι. αὐ- 
τόν, 564 Βδρ. ((66.) εχ δπιδθπά. 
τες. αὐτῶν. 

Ἑὐπάλιον (455. Ατρ. ΟΙ. Τῇ. 
Και, Η. (ἰσ οαπὶ πὸ 5. πὰ 8} ἃ]. 
τήδη.) Βι65. (6.) Μοκαὶι. Ηβδςκ. 
Βεκκ. αἢ. οἀρ. 96. Ψ]σο Εὐπό- 
λίον. 
“Ἅμα ὅτι. Β.. εχ 410 ἀδιηαδ 

ηδὲ τηϑηηογαὶ ΟἍ1]}. 
. Προςβεβοηϑηκύτες. ΟἸΥ. προ- 
βεβοηϑ. ΑΥ. βεβοηϑ'. ϑ.1]Αθαπὶ 
Δ) ὴ οπι, Β. 

Προάστειον. Ατισ. ΟΥ. προά- 
στιον, 868 ἴῃ 1110 εἰ ἃ. πὲ: 9, (ΟΕ, 
ν, 9.; 584 προάστειον 1ἰθΥὶ ἵποι- 
ἴων 11, 34: 1Ρ, 180. 

Ἱολύκριον (4985. Ατιρ. Ο, Ἐ, 
Ῥα], 1ε. ναὶ, Ἀθρ. (6.) στ. Μν]- 
δὸ (Ηδδοϊς. Βεκῖς,) ἡΤολύκρειον: 
ΟΣ Ἵ. 2: Ρ. 166. Ὁ. 1.. Μολί- 
Ἄρην. δι 

᾿γπήκοον. Ἡ. 1. ὑπήκουον. 
8. Δημοσϑένης δέ. 1. Ζημ. γάρ. 
Ἔκ τῆς Δἰτωλίας. Ῥτὸ Ἡϊς 1. 

Βυν 



88. ΘΟΥΚΥΖΙΖΜΟΥΡΙῬΓΓΡΑΦΉΣΡΥ. 

Ναύπακτον.) προαισθόμενος τοῦ στρατοῦ. καὶ δείσας 
περὶ αὐτῆς, ἐλθὼν πείϑει ᾿“καρνᾶνας χαλεπῶς, διὰ τὴν 

ἐκ τῆς Δευκάδος ἀναχώρησιν, βοηϑῆσαι Ναυπάκτῳ. 4. 
καὶ πέμπουσι μετ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν νεῶν χιλίους ὁπλίτας, 

Π Ἁ Ν " ΨΦ 

οἱ ἐφςελϑόντες περιεποίησαν τὸ χωρίον" δεινὸν γὰρ ἣν 

μὴ, μεγάλου ὄντος τοῦ τείχους, ὀλίγων δὲ τῶν ἀμυνο- 
, 3 ᾽ ’ ᾽ ΄ Ἀ κι ο 5 

μένων, οὐκ ἀντίσχωσιν. 5. Εὐρύλοχος δὲ καὶ οἵ μετ 
3 - ς »» 4 5 » ἢ 3 ͵ 

αὐτοῦ ὡς ἤσϑοντο στρατιὰν ἐφςεληλυϑυῖαν, καὶ ἀδύνα- 
τον ὃν τὴν πόλιν βίᾳ ἑλεῖν, ἀνεχώρησαν, οὐκ ἐπὶ Πελο- 

, Ἵ ἀν. ᾿ ᾽ , ν - , 
ποννήσου, αλλ᾽ ἐς τὴν Αἰολίδα, τὴν νῦν καλουμένην 

Καλυδῶνα, καὶ Πλευρῶνα, καὶ ἐς τὰ ταύτῃ χωρία, καὶ 
ἐς Πρόσχιον τῆς Αἰτωλίας. 6. οἵ γὰρ ᾿δμπρακιῶται, 
ἐλθόντες πρὸς αὐτοὺ ἰϑουσιν ὥς τὰ σφῶν ς πρὸς αὐτοὺς, πείϑουσιν ὥςτε μετὰ σφῶν ᾽Ζ29- 
γει τὲ τῷ ᾿ἀμφιλοχιλῷ καὶ ᾿ἀμφιλοχίᾳ τῇ ἄλλῃ ἐπιχειρῆ- 

1. Προαισϑόμενος Ἂ: στ᾿ αἴσϑησιν λαβὼν τοῦ στρατοῦ ἔρχο- 
μένου. (.. 4ὑγ.) ---φ. Πείϑει". “καρνᾶνας χαλεπῶς ἀπὶ ἔπεισεν αὐτοὺς 
δυςχερῶς. δυςχερῶς δὲ, διότι οὐκ ἐπείσϑη αὐτοῖς περιτειχίσαι τὴν 
“Μευκάδα. --- 4. Μετ᾿ αὐτοῦ τοῦ “Ἰημοσϑένους. (λ. 4ὺγ.) --Ξ 6. 
“1εινὸν γὰρ ἦν --]} δέος γὰρ ἦν, μήποτε, τοῦ τείχους μεγάλου ὄν- 
τος. καὶ τὰ ἑξῆς. -- 18. «Πρὸς αὐτούς) πρὸς τοὺς μετ᾽ Εὐρυλό- 
χου. --- 18. Μετὰ ὀφῶν]) τῶν ᾿ἀκμπρακιωτῶν. (3. Δ4υγ.) 

ἐχτωλίας, αὐπὶ νυ]δ. π᾿ ΤΥ. 
Δ 4]. υηᾶπι. ΟἹ. δθηοῖ. 

Αὐτῆς. ,.Μ1 πὶ αὐτῇ.“ ΒΕΈΚΚ, 
Τοπιοσθ. Ν1ὰ. δαποὶ, Βοηϑῆσαι. 
Ἑ,. βοηϑοῦσι. " 

4. ἀὐτοῦ. Ἡ. (λοπ Π)., τὰν ΒΕ ΕΚ, 
βουὶῃ δ.) αὐτούς, Ὠ. αὑτόν. 

Ἔπί Διιρ. ἃ. πιᾶῃ. Φ. [πὸ Ῥα]. 
ἐ. Ναὶ, Η. (μοη ἢ.) ἐκ. 

᾿Εξελϑόντες. ΟΥ. Ὁ. Ε΄. Μοόβαα. 
πὶ, Ατ. ΟἸγ. Πδη. ἐπελθόντες, 

τὰ. οὐαὶ ς 8. στ. ΜΆΪΟ Ποὺ Ῥτο- 
Ρεαΐ Βϑιρθα, 

Περιεποίησαν 55. Αι. Ε, 
ῬΑ]. Νδῖ. Η. Βερ. (6.) οοα, Βα5. 
νὴπα. ΒΕΚΚ. Ψψι]ρο περιεποιή- 
σαντο, αιιοα δἰΐδυι νἱηὶ Παρ 6ῖ. 
519 11, 95. Βταβᾶ8 ΝΜίθε πο οπ 
ἸΏσΥΘββιι5 τὴν πόλιν περιεποίησε. 

Τὸ χωρίον οἱ δηίβ περιὲπ. οἱ 

ΡῬοβὲ 1Ἰὰ Παροὺ Οὐ. πῃ πὴ, χωρίαν, 
Ρτο τὸ χωρίον. 

ΔΙῚ οὐ. Οὐ. ({α8η χιιδμ Ὑ78 585. 
π δάποι. ροῖΐϊι5 οὐκ διΐθ ὧν- 
τίσ. ἀθεβ58 ἰχδά11.) 

“Μεγάλου. ΟΙ. μεγάλου μέν. 
᾿ἀντίσχωσιν. ΟΥ. ἀντισχῶσιν. 

Αἱ νἱά. δουρὶ. αἸξου, δα 1, 65. 

5. Εὐρύλοχος δύ; “1 οπι. Οτ. 
Νῖοχ οοὐ. Β85. ἀνεχώρησεν. 
Καλυδῶνα. Οοἴηπια ροβὶ 'ιος 

ἡοπῖθη, Ῥ τοις Αἰολίδα τυ] 18. διὶξ 
οὶ οηἷβ ὨΟΠΊΘῚ 6858 οορίϊανε- 
Υἱβ5.. δῖ βοσνϑηάτιπι διὰ 8}5}1- 
οἰδαάπιπι οὐῖξ. ΟΥὨ, 1. 2, Ρ. 162. 

Καὶ ἐς. Καί 5. ν. ὃ: 
Τὰ ταύτῃ. Τὰ οι. Ὠ. 
Πρόσχιον. ΟΥ. Πρόσχον. Αϊ 

νἱα, ΒΊΣΑΡ. δὲ ϑέθρῖν, ΒΥΖ, 
δ. Μετὰ σφῶν. Ο. μετ᾽ αὐτῶν. 
Ἄργει τε. Τέ ὁπ. Ὁ. 
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ὅαι, καὶ ᾿ἀκαρνανίᾳ ἅμα, λέγοντες ὅτι, ἣν τούτων χρα- 
τήσωσι, πᾶν τὸ ἠπειρωτικὸν “ακεδαιμονίοις ξύμμαχον 
καϑεστήξει. 17. καὶ ὁ μὲν Εὐρύλοχος, πεισϑεὶς, καὶ 
τοὺς Αἰτωλοὺς ἀφεὶς, ἡσύχαζε τῷ στρατῷ περὶ τοὺς 

ὅ χώρους τούτους, ἕως τοῖς ᾿Δμπρακιώταις ἐκστρατευσα- 

μένοις περὶ τὸ "ἤργος δέον βοηϑεῖν. χαὶ τὸ ϑέρος ἔτε- 
λεύτα. 

(β΄. Χειμών. ογ΄ --οἰς. 1) Τῶν ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿4ϑηναίων ἐπ᾽ 
Ἴνησσαν καὶ ἐς τὴν Λοκρίδα στρατεία.) 

ογ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿Αϑηναῖοι τοῦ ἐπιγιγνο-Ὀλ. πη΄. 
Ρ -» 2 ΄ ᾿ - ς ΄ ᾿ .«ς. “δ Ξ 

μένου ζϑιμώνοξ ἐπελθόντες. μετα τῶν ἙἩλλήνῶν ξυμμά.- το ὁ Χρ. 

χῶν, καὶ ὅσοι Σικελῶν κατὰ χρατος ἀρχόμενοι ὑπὸ Σιυ-υκς΄.με- 

ρακοσίων, καὶ ξύμμαχοι ὄντες, ἀποστάντες αὐτοῖς ἀπὸ τε ΤΙΣ 

Συρακοσίων ξυνεπολέμουν, ἐπ᾽ Ἴνησσαν, τὸ Σικελικὸν Ὄχτω-- 
πόλισμα, οὗ τὴν ἀκρόπολιν Συρακόσιοι εἶχον, προςέβαλ-[9' μην. 
λ ν ᾿ ς 2 5 ’ ὶ - 3, [2 Ε Α δ" 

ον" καὶ ὡς οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, ἀπηεσαν. 2. ἐν δὲ τῇ 

10 

0γ΄. 12. Ξυνεπολέμουν} αὐτοῖς δηλονότι τοῖς ᾿4ϑηναίοις. --- 

“Ἅμα. Οοπῖπια ρόβὲ ποῦ νοοᾶθ. 
τΥδυιϑροβιυῖ θα, Ν1ηα, 

“Ὅτι οταὰ. Ὦ. 1. 
Ἡπειρωτικόν. Ῥιιγϑιι5 τα 150 11- 

ἴὰ 1τογα δουϊρβίμιιβ σα Ηδδοῖτ., 
4πθιι να, μἶο οἱ μ08 1ῃ δαποῖ. 
τα σᾶρ. 94. 

7. Εὐρύλοχος. Ὁ). 1. Εὐρύμα- 
χος. 
Ἕος --- βοηϑεῖν οπι. ΜΜοΞβαι. 

Ργο τοῖς διῖθ ἄμπρ. Ὦ. ταῖς, ὃ 
ἰδηλθη 85. ἅ. Ῥα]. ἐκστρατεσαμέ- 
Ψοις. . οἷ 

6.κ». ΟΠ]. Ἑλλήνων. Ατ. ἄλ- 
λων. ἘΥΘΩΙΘη5 Ῥουπιιϊαῖο, ΙΑ, 
ΙΔ60}5 δὰ Χϑη, Αῃδ}. Ρ. 9299. 

Συρακοσίων ἘΝ. ΒοκΚΚ, Ψα]Ρρο 
(Ηδδοῖκ.) Συρακουσίων εἰ ἰπἴε- 
Υἱιι5 Συρακούσιοι. 116 Ο55.,) 568 

Θδα. τῆ8η, 8] ΤΟΥ πὶ Ὁ Βιιρτα 50 Υ. 
Ὦ. Συῤδακουσίων τἰγοόσῖιθ Ιοοο 
οὐ΄ οἴ Συῤδακούσιοι. ΟΥ̓. 
Βουῖρῦ, ἀἴβουῦ. δα οἂρ. 86. 

Καὶ ξύμμ. --- Συρακ. ὁ" τορ6- 
ἀπ Συρὰκ. πὶ, Οδ55., 5ϑὰ 

ἀοὶπάο ἴῃ πιᾶγρ, ϑουρῖα. Ψ Υθα 
ἀπὸ Συρῦκ. 51η6 58:15 συᾶνὶ οδὰ- 
88 ϑιιδροοία διιη Κἰβιθηιακοσο. 
Ψ1. Ηβδοκ, 

Ἐυυνεπολέμουν. ΟΥ. ἐπολ. Οοπὶ- 
γῖ8 αηΐθ ἤοο νϑριηι αἰὐΐθηὶ ΠπΧ6 
ἀοΙονὴ Ηδδοῖ. Οὐ ΟΥ̓. ΘΟ 561- 
Ὧΐϊ ςοά, Β85. 
Ἐπ᾿ ἽἼνηόσσαν. Νιυῖρο ἐπὶ ἵΝῆσ- 

αν. .7γΟἸαν ΘΥ [516. δηῦ, Ρ. 193.] 
οὐ Βοοίιαυι [θοργ, 580ζ. 1, 1. 
ᾳ. 98. ν: 529.} οομϊθοϊίγαπι πἷς 
Ἰοσδπιττα ἐπ΄ Ἴνησσαν οοπῆτγ- 
τλϑιΐ Βιοσ, οἵ (855..9 ΓΚ. Τίοθηι 
Ατρ. Ηδδοϊς. Βοκκ, ΟΕ, 1. 9. Ρ. 
589. 54. 1). 1, Ἐς Μοβαιι. πὶ. ΑΥὐ,. 
Οἷν. 0,8. ἐπὶ Νίσαν. 

Προςέβαλλον. ΟΥτ. Ὦ. 1. Ε. 
Μοϑαιι. πι. προςέβαλον, αιοᾶ 
πθβοϊπιιθ οἷν Βοκὶς, γὙϑοδρουτέ, 
«τπππ|; 59 Π16] 8) β5δθρῖι 5. ΑἸμ6- 
θη 565 ἱπιρδίπηι ἦε Ἰοσιιπὶ ἴθ- 
οουηξ, ΘΧ πδυσγαὶοηθ ΠῸΠ ἃΡ- 
Ῥαγθαΐ. Ἷ 

᾿ἀπήεσαν. Ὦ. ἀπίεσαν. 

Β»9 



παρύ- πᾶσα ἐκαϑάρϑη, τοιῶδε τρύπῳ. 
9 Ἴαλε 4. 

“εξ 

888ϑὉἩ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΆΦΗΣ Γ. 

ἀναχωρήσει ὑστέροις ᾿“ϑηναίων τοῖς ξυμμάχοις ἀναχω- 930. 
ροῦσιν ἐπιτίϑενται οἱ ἐκ τοῦ τειχίσματος Συρακόσιοι" 
καὶ προρπεσόντες, τρέπουσί τε μέρος τι τοῦ στρατοῦ, 
καὶ ἀπέχτειναν οὐκ ὀλίγους. 8. καὶ μετὰ τοῦτο ἀπὸ 
τῶν νεῶν ὃ “άχης καὶ οἱ ᾿“ϑηναῖοι ἐς τὴν “οχρίδα 
ἀποβάσεις τινὰς ποιησάμενοι κατὰ τὸν Καικῖνον ποτα- 
μὸν, τοὺς προςβοηϑοῦντας “οχρῶν μετὰ Προξένου τοῦ 
Καπάτωνος, ὡς τριαχοσίους, μάχῃ ἐκράτησαν, καὶ ὕπλα 
λαβόντες ἀπεχώρηδαν. 

(9. 4ήλου κάϑαρσις.) 

οὗ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Ζ]ἢλον ἐχάϑηραν 
᾿ϑηναῖοι κατὰ χρησμὸν δή τινα. ἐχάϑηρε μὲν γὰρ καὶ 
ἸΠεισίστρατος ὃ τύραννος πρότερον αὐτὴν, οὐχ ἅπασαν, 
ἀλλ ὅσον ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐφεωρᾶτο τῆς νήσου" τότε δὲ 

ο, ϑῆχαι ὅσαι ἦσαν 
"τῶν τεϑνεώτων ἐν Δήλῳ, πάσας ἀνεῖλον, καὶ τὸ λου- 

'πὸν προεῖπον μήτε ἐναποῦνηήσχειν ἐν τῇ νήσῳ, μήτε 

ῇ. ᾿γστέροις ᾿᾿ϑηναίων) ἤγουν μετὰ τοὺς ᾿4ϑηναίους. (λ. 4ὐγ.) 
- 4. μετὰ τοῦτο] μετὰ τὸ τραπῆναι. (λ. 40γ.) 

οδ΄. 11. Κατὰ χρησμὸν δή τινα] κατὰ ὁρισμὸν χρησμοῦ. (λ. 
“4“ὐὺγ. Ὶ -- 14. ΟΡ τάφοι (λ. Κασσ. Αὐγ.) --- 

8. ᾿ϑηναίων. ΟΥ. ᾿λἀϑηναίοις. 
τΤρέπουσί τε. δοο εὐ καί δῃΐδ 

ἁπέμτ. οπι. μθρ. (6. τρέπ. τ. 
5. 8], Π18}.) 

Τέρος τι. :. Ι. τὺ μέρος. ΑΥ. 
Οπν. ἴδῃ. μέρος 5ἷπ8 τί, αιιοά 
Ε,. 5.0. 8]. πιδῃ. 

Καικῖνον Οα55. Ατιρ, ῬΑ]. ΤΕ. 
γαῖ. ἢδερ. Βεκκ. υϊρο (εἴ 
Ηδδοῖ.) Καϊκινόν. ἸΏαη, Καικη- 
φόν. ἴτὰ οἰΐαπι 1)., ηϊδὶ αιιοα δο- 
οδηΐβ ἃ. 81]. ποι δϑὲ δαποία- 
ι|5. 1. ΄αν κυνον. Ἐ. Καικον. 
ΝΝοπιθη 110} πο ἸΘΡῚ ν᾽ δεϊαγ, 
ΟΕ. 9. Ρ. 559. Ψίγριυϊα απέθηι, 
«τὰ ρΡοβὶ ποτ. Ἰθρίξιν, ἰογία556 
Ροβὶ ποιησ. ὐΔΏΒΡΟΠ θη δ, 

Τοὺς προςρβοηϑοῦνταξ. Τούς 
ΟΠ. 1). 1., 5.(ὁν, 81, πχδ1, Πδ θὲ Ε,, 

Προξένου. ΟΕ]. τοῦ Προξένου, 
αιοὶ ποὴ Ραμα ἀδπιηδηθιιη 
6556 δοσθηῦ δἀποίαία δὰ Χρῃ, 
ΑμδΡ. ΓΙ, 4, 18. 

Κασάτξθνορ: Ο. Ἐ, Χαταπά- 
τωνος. 

αλ». ΟἿ. ᾿Ἐκάϑηραν. Ἶ 51}- 
50Υ. Ηἷσ δὲ ρϑῖιϊο ροβὲ οἵην ΒΘ κκ. 
Οπμϊϑίηλιι5. ΟΣ, ἀθ Ασὶ. οὐἱῖ, Ρ. 
150. 

᾿ἀϑηναῖοι. τ. Μοϑσιι. οἱ 49. 
“Πεισίστρατος. ΏὨ.1. Πησίσε. 
᾿Εφεωρᾶτο. Ο. Ἐ. ἐφωρᾶτο. πι. 

Ατ. Οἷτ. Πδῃ. ἀφεωρᾶτο. Αἱ 
Ἠοτοῦοί, 1, 64. 4ἀΘθ φαᾶάθηι ΥΘ 
ἐπ᾿ ὅσον ἔποψις τοῦ ἱροῦ εἴ- 
.ὲν 

Τότε δέ. Ο. τότε δή. 
ῷ. Προεῖπον οπι. ἰ). 1, 

ῖ 

10 

18 

ων πὰ ς 
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ἐντίκτειν, ἀλλ᾽ ἐς τὴν Ῥήνειαν διακομίξζξεσϑαι. (ἀπέχει 
δὲ ἡ 'ΡῬήνεια τῆς Ζήλου οὕτως ὀλίγον, ὥςτε Πολυκρά- 
της ὁ Σαμίων τύραννος, ἰσχύσας τινὰ χρόνον ναυτικῷ, 

κ - »»Ἤ} , ΓΩ κ ν 8 , [ , 

καὶ τῶν τε ἄλλων νήσων ἄρξας, καὶ τὴν Ῥήνειαν ἑλῶν, ἐδ. 
Βιβλ.“΄. ἀνέϑηχε τῷ ᾿Δπόλλωνι τῷ 4“ηλίῳ, ἁλύσει δήσας πρὸς ἐφ. πῇ 

Α 

τὴν 241ῆλον.) καὶ τὴν πεντετηρίδα τότε πρῶτον μετὰ 
τὴν χκάϑαρσιν ἐποίησαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὰ Ζήλια. 

(Παρέκβασις περὶ τῶν πάλαι 4ηλίων, ὧν μάρτυς “Ὅμηρος ἐν τοῖς 
ὕμνοις.) 

5 ᾿ ᾿ ᾿ , , -7 2 
8. Ἣν δὲ ποτε καὶ τὸ πάλαι μεγαλη ξύνοδος ἐς 

τὴν 4ῆλον τῶν Ἰώνων τε καὶ περικτιόνων νησιωτῶν. 
ξύν τε γὰρ γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐθεώρουν, ὥςπερ. νῦν ἐς 

πὸ Ἱ , “ Α 2 ᾿Ὶ 5 -" 2. ἢ , 

τὰ ᾿Ἐφέσια !2ωνες, καὶ γῶν ἐποιεῖτο αὐτοῦν καὶ γυμνι- 

χὸς καὶ μουσικὸς, χορούς τε ἀνῆγον αἵ πόλεις. 4. δηλοῖ 
δὲ μάλιστα “Ὅμηρος ὅτι τοιαῦτα ἦν, ἐν τοῖς ἔπεσι τοῖςδε, 
δε ἃ 2 , 2 , 
ἅ ἔστιν ἐκ προοιμίου “Ζπολλωνος, 

9 , , -" [4 , Α τὰ - ἡῳ ἃ ὦ 7 

᾿Δλλότε Ζηήλῳ Φοῖβε μάλιστα γε. ϑυμὸν ἐτέρφϑης; 

φ, ἘῈ Ἰπολυκράτης] ὁ εὐτυχὴς, οὗ μέμνηται Ἡρόδοτος ( 40γ.}) 
-- 5. “λύσει δήσας ---) ἐξάψας τῇ ἁλύσει τῆς 4ήλου. -- 9. Καὶ 
περιντιόνων) περικτίονές εἶσε καὶ ἀμφικτίονες οἱ περιοικοῦντες. 
“Ὅμηρος εὐχτίμενον τὸ καλῶς οἰκούμενον, καὶ, [Ἄλλους τ᾽ αἰδέσϑη- 
τε περιχτίονας ἀνθρώπους, [ΟἹ περιναιετάουσι. (1. Κασα. 40γ.}} 
10. Ἐϑεώρουν)] τῆς ϑεωρίας καὶ πανηγύρεως μετεῖχον. (λ. “40γ.) 
---ὄ 11. Ες τὰ Ἐφέσια)] ἐς τὴν ἑορτὴν τῆς Ἐφεσίας ᾿Δςτέμιδος. (1. 
40γ.) --- 12. Χορούς τε ἀνῆγον] τῷ ᾿ἀπόλλωνι. (λ. 4ὑγ.) -- 14. 
Ἔκ προοιμίου ᾿ἀπόλλωνος)] ἐξ ὕμνου [᾿4πόλλωνος]}" τοὺς γὰρ 
ὕμνους προοίμια ἐκάλουν. --- 

'Ἐντίχτειν. ἘΪ. ἐναποτίκτειν. 
ΟἿ; Ὠἱμημά. δὰ 1Π|,.19. 

"ἀπέχει δέ. Αναθίδιν. νοῦρο- 
ΤΠ, 61 56] ΠΥ, ΡΥ ΕΣ ἘΠ. 6515 
β'σηΐδ Τη οἸ παρ ἀππὶ Ρυιζαν ᾿Πη118, 

Τῆς «““ήλου οἱ. Ἐ". 
Χρόνον. Ναῖ. χρόνῳ. 
Πεντετηρίδα. Αγ. ΟἸγν. θη. 

πενταετηρίδα. Αἱ νά. Ῥἤεγη. Ρ. 
406. 54. Ὁ. 1. Ε, πενταετηρίαν. 
νη πεντετηριάνδα. 

8. Ἐς τὴν “λον οἱ. Ὦ. 1. 
Ἰώνων. Ὦ.. ̓ Ιόνων. 
Περικτιόνων. Ὁ. 1. Ε, Μά, 

Τὰ. περιμτυόνων, 1. οὑπὶ ὁ 8.6 
Θδά. πιϑη. 

4. ᾿ἀπόλλωνος. Ὅτ. τοῦ ᾽4π. 

᾿Δλλότε απ. Ηδδοῖς, 1. (85: 
Αιιρ, ΟἹ. α. Ε, Ῥ6]. 1ι. Και. Η. 
Β6ρ. (6.) οοά. Βα5. σ6τ..1). 1. Ε, 
ΟΞ 6ι. πὶ, Αὐ. ΟἿγ. Π δι. ΒΕΚΚ. 
ἀλλ᾽ ὅτε. να]σο ἀλλὰ σύ. τἱ ἴκπ 
οι. εἀ4. Ηγηιη. δα Ἂ}ο]}}]. ν. 
145- 

Φοῖβε οὐ, Τι. δὲ, 
ΜἩάλιστά γε ϑυμὸν ἐτέρῳϑης 

ΠΥ βουὶριϊ οπηηθ5 οχοθρίο οὐα, 

{Λ; {6 
ἥ 

ἱ 
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ἜἜνϑα τοι ἑλκεχίτωνες ᾿Ιάονες ἠγερέϑονται 
Σὺν σφοῖσιν τεκέεσσι γυναιξί τε σὴν ἐς ἀγυιάν" 

΄,; Π δ), νῇ » ΚΥΡ κι - 
Ενϑα σὲ πυγμοχῇ) καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ 
ἹΜνησάμενοι τέρπουσιν, ὅταν καϑέσωσιν ἀγῶνα, 

1. Ἠγερέϑονται) συναϑροίζονται. (Δ. Κασα. 4ὐγ. 

Β85., ἴ χαο μάλιστα ϑυμὸν ἐτέρ- 
φϑης, εὐ ξουίαβϑα Β., ἀθ χιο ἰὰ- 
οοἰτισ, ΓΑΡΥῚ5 οΒϑβοιὶ 5αη: 
Ἠδδοκ. ΒΘΚΚ, Ψα]σο μάλιστ᾽ ἐ- 
πιτέρπεαι ἦτορ ὁχ Ἡοπιουῖ εαὰ,, 
ΟἸἶι15 5ΟΥρ γα 6 ΠΟΘ ὙΔ81}} Ἰωΐους 
Ῥτθίδιϊοπ θη 6556 Ραΐαραὶ Ηουπι. 

Ἔνϑα τοι. ΟΥ. ἔνϑα το. 

Ἰάονες. Οτ. Ἰώνες. Ῥα], ἰθβέβ 
ΒΚ, Ἴωνες, ἰδδίθ ἘΥΟΥΠΠΊΟΙ. 
ἼΙάονες. 

᾿Ἠγερέϑονται. ῬαΊ. ἠγερέϑοντε, 
ΟΟΥΥ, Υ60, πη. Νίοβαι. ἠγερέ- 
ἅγοντο. 

Σὺν σφοῖσιν τεκέεσσι Αγ. ΟΠ. 
1)4η. Ηδϑβοῖς. ΒΕΚΙ. Ιη Η. σὺν 
σφοῖσιν τε τεχέεσσι. Μη. τ. 
σὺν σφοῖσι τεκ. ΟΥ̓. σὺν σφῖσι 
τελ. (8558. Ῥιορ. (6.) οοἄ. Β45. 
σὺν σφίσι τεῦ. ἔπ 710 Ξιν, Εἷς 
τι8}.) ῬΑ]. σὺν σφίσι τξε. Ατιδ. 
Μοϑβᾷι, σὺν σφίσιν τεχ. Τὰ Ὁ. Ὁ. 
1, Εἰ δὐὶ σὺν σφίσι τεκ.», αὐτὶ σὺν 
σφῖσι τεχ. Τὴ 11, γαΐ, δυΐ ἘΠῚ 
εχ Ἰηἷς ἀπιοθῖς, δὲ σὺν σφίσιν 
τε... 81 σὺν ̓ σφοῖσιν τε. Οδιη. 
σὺν σφίσι καὶ τεκέεσσι. Ὁ]. αὖ- 
τοῖς σὺν τεκεέσσι. Ψιΐρσο αὐτοῖς 
σὺν παίδεσσι, αὖ δριιά Ηοηι.; 
«πιο οεΐδιη Ηδγπι. 101 ταΐμιιβ 
Ροθίοιπι Ἰπάϊσαῖ. 

Τυναιξί τε σὴν ἐς ἀγυιάν (855. 
Απρ. ΟἹ Ραὶ. 1ι. αι. Η. Β6ρ- 
(0) ᾿οδᾶ..- Βε5. ὍΣ. Ἐϊ μα, 
Μοβαιι. τι. 1). (8118: οπι δογι-- 
ἐμοί οοἰοῦγαγιέ ἔμπα φοπιρτἐα) 
Ηδδοῖ. ΒΕΚΕ,, 151 φαυοᾶ Η. τήν 
ΡΥο σήν, βιαρονα αἱοίτιν., οἵ ργὸ 
ἀγυιάν ἴῃ Ο455. { φιυὶ ὙἹ] σα λαῖχι 
Δα πιᾶυρ. μα 6ῖ.) δὲ Οὐ. ἄγνεαν, 
Ἰν. 6, ἄγυιαν (ν]ἃ. Ἐπιδίαιῃ. δὰ 
Οἀ. (. ν. 895. οἱ Βαυϊίη. ΟΥ. 
τπᾶχ, δ. 84. δάποῖ. 4.} βου ίλγ. 

(Νοὰ τϑοίθ θηΐπιὶ 6 Πᾶς 50} ]- 
Ῥίαγτα ᾿παϊοαὶ Πογι, δα Ηρ. 
1. 4.) Ὅδπι. γυν. τε σὺν ες ἀ- 
γυιάν (δαὶ ροΐϊι5 ἀγύιταν), δὲ ἴτα 
δία ΟΥ̓. ΑΥ. ΟἾγΥ., ΠῚ 2658 
τγδᾶϊς Ηιιᾶς, [χὰ ΟἹ. γυναιξί τὲ 
αἰδοίῃσιν. ΜΌΪδο καὶ αἰδοίῃς ἀ- 
λόχοισιν, ταὶ ἀρ, Ηοπι. 
ἼἜἜνϑα σε Αι. ΟἹ. 6. Ἐ. Ῥα]. 

(ταὶ ἔνϑ'ἅ σε) α. οοἄ. Βα5. (( 41.} 
Ὁ, 1. Ε. Μιπᾶ. πὶ. Ώδη. Ηδδοκ. 
ΒΘΚΚ, οἵ, αὐ ντάδίιτν, οἰἴδηι 855. 
Τι, γαΐ, θτ. » 4πᾶπ 4πᾶπὶ ἀθ 115 
τασοίαγ. Μίοβαι. ἔνϑα τε, Ὑ 1150, 
εὖ δριιὰ Ἠοπι. “ οἱ δέ σε. 
᾿Πυγμαχίῃ καί. νυ 5ο πυγμα- 

χίῃ τὲ καί, 564 τέ οηϊ. (685. 
Ατιρ. ΟἹ. Ο, Ἐς ΡᾺ], Η. Ἀδρ, (6.) 
οοα, Β45.. ΟΥ. Ὁ. 1. Ε. Μοβαιι. 
1) 4π. ΒΕΚΚ. οἵ, αὐ ντάδίαγ, δἰΐαπι 
ἘΠ 8 Δ, Οἶτ., ἄς «ιυΐθιις 18- 
1πῈὲπ ἰασοίισ. ποῖ ἱπο]ι51ῖ 
Ηδδοῖκ, (Αρσποβοιηῦ ὕατι. ]ηα, 
εὐ οπι. 664.) Ῥχαθίθγθα Ῥτὸ 
χαί Ὁ. Ἐ᾿ γ΄. 
Ὀρχηστυϊ ΒΕΚΚ, (οἔ, Βατξίπι, 

Οτ. πιᾶχ. 8: 50. δᾶποῖ 1.) Τὰ 
Αὔρ, Οδηι. ΜΊηά, Μοβαα, ,“ὀρχη- 
στύϊ, εἴ 114 νοὶ ὀρχηστῦι, τι 
Ἠδδοῖ. (σοᾶ. Βδ5. ὀρχυστευι), 
ῬΤΟΡΑΡΙΠ Ιου οἐΐαπλ Ο. 19).. Εἰ. Ἐ, 
Ο. Η. 1., φιιογίην δοσθῃ τη ΠΟΣᾺ 
εὐμποΐανϊε (41].. οὐ (δες, ΠῚ Ν αι. 
εὐ δυ  δτ, Δ ΚΣ Ρίδηθ 
ἰδοθίαγ. ῬΑ]. ὀρχήστυϊ. γα. ὁρ- 
χεστύι. .1ὰ 1)δμ. 1 θυ οἰ ΠΏ 
οὐΐδηι αἷΐϊα Βιιησ ἴθ το απ: 
Καϑήσωσιν. ἔνϑα σε πυγμαχίῃ 
καὶ ὀρχίῃ καὶ ὀρχηστύι καὶ ἀοι- 
δῇ.“ (ῦΚ.) ναϊρο, τξ ἠη ΟἹ. 
εἴ οι. οἀ4.. ὀρχηϑμῷ, οἱ πο- 
βίσιιση δἰΐϊδιν Ηθγην. ργαθῖθυς, 

Τέρπουσιν. 1). τέρπωσιν. 
Καϑέσωσιν Οδ55. Αἰιρ. Ε᾿ ῬΔ]. 
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9381. 5. ὅτι δὲ καὶ μουσικῆς ἀγὼν ἦν, καὶ ἀγωνιούμενοι ἐφοί- 
τῶν, ἐν τοῖςδε αὖ δηλοῖ, ἅ ἐστιν ἐκ τοῦ αὐτοῦ προοι- 

μίου. τὸν γὰρ “ἡλιακὸν χορὸν τῶν γυναικῶν ὑμνήσας, 
ἐτελεύτα τοῦ ἐπαίνου ἐς τάδε τὰ ἔπη, ἐν οἷς καὶ ἕαυ- 

5. τοῦ ἐπεμνήσϑη; 
᾽4λλ᾽ ἄγεϑ᾽, ἱλήκοι μὲν ᾿Ζπόλλων ᾿“ρτέμιδι ξὺν, 
Χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι. ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισϑε 
"Μνήσασϑ᾽, ὁππότε κέν τις ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 
᾿Ενϑαδ᾽ ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελθών" 

14 ,Δ,Κ2ῶ). χοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 
ἡ ἘΕνϑάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσϑε μάλιστα; “ 

4. Ἔν τοῖςδὲ] τοῖς δηϑησομένοις. (1. 4ὐὑγ.) --- Ἐκ τοῦ αὐ- 
τοῦ προοιμίου] τοῦ εἰρημένου. (1. 40γ.). 

γαῖ. Η. Βοσ. (6.} οοα. Β45. Ὦ. 
1. Ε. τὰ. Ώ8η. Ηδϑβοκ. Β6κκ. οἱ, 

Ἰποου ες ΠΙΟΥΪ5 κα, 1ἴ., ΡΥΟΡ Δ} 1- 
ΠΡΘΥ οὐΐαπι ΟΥ̓, Αὐ. ΟἾγ, ΔΠΠ απ. 
Οδηι. καϑέζωσιν. "Ψίηα, καὶ 9έἐ- 
σωσιν. Νίοσχφα. καϑιεστῶσι (ΠΟΙ, 
τὸ ΒΕΚΚ. βουθιῖ, καϑιστώνται). 
Ψψυῖϊσο οαπὶ Ηοπι. 664. στήσων- 
ται. Ἐπ οδγτη. φυΐάοθπν καϑέσω- 
σιν ᾿ἸΛΟΥΡΥΘα ἀθθουὶ ΒΒ ΊΟΔΓαΥ, 
56 1ἄθπι ὥθαχθ χθοίθ ἀβ στή- 
σωνται ΑΙΧΕΥ5, 

5. Μουσικῆς. Ο. (ποπ Ἐ,. τὶ 
ΒΘΚΚ, βου 11,) μουσικός, ΕΧ 8. 4. 

“Ἅὐ. Ο. οὐν. 
“4. Ῥαϊ. ὅ. ΤΙάἄδθηι βἰαϊπι ἐπε- 

μνήσϑη εἰ μνήσασϑ'᾽ αὐτὰ ε εὰι}- 
ΒΟΥ.) δῖοι! Ἰᾶλα δ, 9. ἐναποϑνή- 
σκειν οἵ ΠῚ, 89. ἀναμιμνήσκω. 

.4γεϑ᾽ ἱλήκοι μέν. ῬΥο ἱλήποι 
νὰ ἱλλήποι. απ. ἄγεϑ᾽ ἱλή- 
κοιμεν, οοὐ, Βᾶ8, ἄγε ἱλίκοιμεν. 
ΟΥ. Μοβαα, ἄγεθ ἡλίκοι μέν. ΕΟ. 
ἄγε δὴ ληκοι μέν, φιοα οοΥ6- 
οἴτιπὶ 10 ἄγε δὴ “ητὼ μέν, 5ϊοιι 
Β. ΑἸά. ΤΊοΥν. Β85. οἱ οπι. 1455. 
εὐ οαα, ργδϑῖθυ 81}, οὐ ἤδυπι. 

᾿ἘἘμεῖο. νιηα. Μόβαι. θ δ, (6ὲ 
ἩουοΥ; οοα, ΜΝ ο5αι.,} ἐμοῖο, πδο 
Δι τεΥ ἴογίαβϑο ὦ, Ὁ. Ε᾿, οχ ααὶϊ- 

θῖ1ι5 ἐμεῖο δἀποίαν! δ (Ο41]., φιιοά 
ἴδυαθη 1Π ΥΘΙΒΟΥΙΠΙΊ 56 016 εϑδί, 
Ταπι αι, μετόπισϑεν. 
Ὁππότε. (855. ὅπποτε. 

Ο. στ. ὁπότε. 
᾿ἀνείρηται. ΕΗ. Μαῖ. ἀνήρηται. 

σ. ἂν εἰ (η 5. δι) ρήται. Οτ. ἂν 
εἴρηται. πα. ἂν ἤρται. 

Ταλαπείριος ἄλλος ἐπελϑὼν 
Απρ. ΟἹ. Ἐς ῬΑ]. Τὸ. Ναὶ. Η. 6. 
οοα, Β85. συ. Ὁ. 1, Ε. ΑΥὐ. ΟἸγ. 
τλδυρ'. ϑΊΘΡἢ. 2.6 Ε ΟΠ 65 811 Π158. 
ἐχοθρίο (δὰπι. “ΚΞ (ΏΚ.}, ἰδὲ 
ιοα Ο, ραγεοί ρίαν εἰ Του 558 
οἴαπι ἄλλος οπϊ., Υ]᾽ηᾶ. ἀταλα- 
πείριος Θχαταΐῖ, Μοβατιι. δ Ρ]6Χ 
ἐλϑών ξενναὶ, δὲ ἀξ Β. δὲ τὶ. ἴᾶ- 
οοίιχ, Τρυῖβ ρδαύαθχαι Παϑοῖς, 
οὐ Β6κκ, Ψα]ρο, πὸ ϑρμὰ Ποτη,, 
ξεῖνος ταλαπείριος ἐλϑών. "4λ- 
λος, ποη ξεῖνος, οἰΐαηιν Ψ 118 1.8- 
τη 6 Υϑαα]α1ξ, 

Ἴγμωμιν. Οα55. Αιτιρ. Ο, Ἐ, ῬᾺ]. 
Και, Η. Ἀδερ. (0.) ΟΥὐ. {ἰ ντπα. 
Πδῃ. ὑμῖν. ΜΜοκαιι. ὕμιν (πομ 
ὕμιν, αὐ ΒΕΚΚ. πᾶγταῖ). 

ψεΐ, 

᾿Δοιδῶν. Ο. ἀηδων. 

Πωλεῖται. Ὁ. 

ὦ 8. Ὁ. 

πολεῖται, σπαπὶ 
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“Ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασϑ᾽ εὐφήμως" 
»» Τυφλὸς ἀνὴρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἐνὶ παιπαλοέσσῃ. “ 

6. τοσαῦτα μὲν Ὅμηρος ἐτεχμηρίωσεν, ὅτι ἦν καὶ τὸ 
πάλαι μεγάλῃ ξύνοδος καὶ ἑορτὴ ἐν τῇ “ήλῳ. ὕστερον 
δὲ τοὺς μὲν χοροὺς οἱ νησιῶται καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι μεϑ᾽ 
ἱερῶν ἔπεμπον, τὰ δὲ περὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ πλεῖστα 
κατελύϑη ὑπὸ ξυμφορῶν, ὡς εἰκὸς, πρὶν δὴ οἱ ᾿άϑη- 
ναῖοι τότε τὸν ἀγῶνα ἐποίησαν, καὶ ἱπποδρομίας, ὃ 
πρότερον οὐκ ἦν. 

(2. ᾿Δἀμπρακιωτῶν καὶ Εὐρυλόχου ἐπὶ [άργος τὸ ᾿ἀμφιλοχιιὸν στρα- 
τεία καὶ μεγάλαι παρ᾽ "Ολπαις καὶ ᾿Ιδομένῃ ἧσσαι. ρε΄ --- ριδ΄. 
“μπρακπιῶται μὲν "Ολπας τῆς ᾿ἀργείας καταλαμβάνουσιν, ᾽άκαρ- 
ψᾶνες δὲ ᾿ἀμφιλόχοις βοηϑοῦσι, καὶ ἑκάτεροι ἄλλην βοήϑειαν 
μεταπέμπονται.) 

[ - 3 ᾿] » - 3 - ο’ 

ρὲ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ᾿Δμπρακιῶται, ὥςπερ 
ς ΄ , . " ͵ 
ὑποσχόμενοι Εὐρυλόχῳ τὴν στρατιὰν κατέσχον, ἐκστρα- 

λοέσση ] 

1 Ψ' ᾿ Ξε ΄ “ ΄ ΕἸ ΄ 

- ἀφημως} ἡσύχως, σιγῇ [πάντως,} ἀϑρόως. -- 2. Παιπα- 
καταξήρῳ. (λ. 40γ.) --- 8. ἙἘτεκμηρίωσεν)] διὰ τεχμηρίου 

ἐδήλωσεν. (1. Κασσ. Α4ὖγ,) -- 7. Ὑπὸ ξυμφορῶν] δεινῶν συμβε- 
βηκότων. (λ. Α4ὖγ.)) --- 6. Πρὶν δὴ οἱ ᾿Αϑηναῖοι --- Ἰ πρὶν ποιῆσαι 
τοὺς ᾿Αϑηναίους τὸν ἀγῶνα. 

ρε΄. 9. ἭὭςπερ ὑποσχόμενοι] ἀντὶ τοῦ ὥςπερ ὑπέσχουτο. περέ- 
φρασις ὁ τύπος. -- 

“Ὑποκρίνασϑ᾽ ΒΕΚΚ, σαπὶ Ηο- 
ΠΟΥ οοὐ; Μοβαι. Ψι]ρο (οὲ 
Ηδδ80Κ.}) ρίθηβ ὑποκρίνασϑε, τι 
οἸῖπα ἴῃ Ηοιη. οδἀά. [ῃ Ῥα]. Ναῦ. 
᾽πυποκρίνασϑαι, 1. ἀποκρίνασϑαι, 
οἵ ἃ οἰΐαμι ἵπ Οὐ. 5. ὁ 8], ἤγδῃ.: 
σοηΐτα ἸΠΟΥ πὶ ΟΠ ΟΙΙΠι, 

ἙΕὐφήμως Ο. Ἐ΄. οοὔ. Βα5. Ὁ. 
1, Ἐς Νἱμα. Μίοβαι, ΒΕΚΚ. οἱ ἐϊα 
Πδη, Υ60. ἴῃ Οα55, ἔδοοχζαὶ οχ 
ἀφήμως, αιιοᾶ ἴῃ τιδΥρ. ἀρρὶ- 
οἴμιμλ 68. Εὐφήμως. (δ 4}1ὰ: 
7αυνεπέε5) οἴλατι Ἠομιθυὶ πυροσὶ 
δατίοτεοβ γθοθρουιηΐ: να]ροὸ δηΐηι 
δριὰ ῬΒιο. Ἰορίταγ ἀφήμως, 
ἀριιὰ οι. (6ὲ ἴμάᾶο, ἴῃ πιᾶτρ, 
ϑι6ρ}.) ἀφ᾽ ἡμέων, 1Ππ| ιιοά, 
ξἶνο, ὑποχρίνασϑ᾽ 5ἶνθ ρῖθιβ ὑ- 
ποκχρίνασϑε ΞοΥ᾽ηλιι5., ΨΘΥΘΏ ΠΣ 

σοΥγτπιρὶξ, ΗΘβυ αὶ νου ἀφή- 
μῶωφ᾽ ἐν κόσμω, ἡσυχῇ ἵτυακῖτα 
ἐποέιν ϑομποία, [μ6χ. Οὐ, 

ἘἘνί. συ. ἐν. 
Παιπαλοέσσῃ. Α. πεπαλοέσῃ, 

οαπα αἰ 8. πὲ. Β. παπαλοέσσῃ. 
6. Χορούς. Οοα. Βα45. χοροὺς 

ἐν τῇ 4ήλῳ. 
Καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι οτχι. ΑΥ., 50- 

πὶ οὗ ομϊ. Νίοβῃι. Μοχ οἰ 
ΒΟΚΚ. ροβὶ ἔπεμπον νἱγρυϊδηι 
ΟΟΙ]οσδν λι5 ΡΥῸ ραποῖο.. 

Κατελύϑη. Οτ. κατελείφϑη. 
“Τότε οὐ. οβαι., μοϑβὲ ἀγώ- 

νὰ ῬοΟὨ ΑΥ, 
[ 

Ὅλ». ΟΥ. [ἴὰ᾿ σ. πος σδρεὶ τα 
ἀπο ὶρὶϊ : καὶ ἰσχύμενος Εὐρυλόχῳ. 

10 

λωσ τῶν ανσε ««-- 
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τεύονται ἐπὶ "άργος τὸ ᾿ἀμφιλοχικὸν τριοχιλίοις ὁπλί- 
ταις καὶ ἐςβαλόντες ἐς τὴν ᾿Δργείαν, καταλαμβάνου-- 

σιν "Ολπας, τεῖχος ἐπὶ λόφου ἰσχυρὸν πρὸς τῇ ϑαλάσ- 
δσῃ ὅ ποτε ᾿'ἀκαρνᾶνες τειχισάμενοι, κοινῷ δικαστηρίῳ 

ἐχρῶντο" ἀπέχει δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Δργείων πόλεως, ἐπιϑαλασ- 
σίας οὔσης, πέντε χαὶ εἴχοσι σταδίους μάλιστα. ο,»δἷ 

δὲ ᾿ἀκαρνᾶνες οἵ μὲν ἐς ́ 4ργος ξυνεβοήϑουν, οἵ δὲ τῆς 

᾿Δμφιλοχίας ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ, ὃ Κρῆναι καλεῖται, 
φυλάσσοντες τοὺς μετὰ Εὐρυλόχου Πελοποννησίους, μὴ 
λάϑωσι πρὸς τοὺς ᾿Δἀμπρακιώτας διελθόντες, ἐστρατοπε- 

δεύφαντο. 8. πέμπουσι δὲ καὶ ἐπὶ Ζίημοσϑένην τὸν ἐς 
τὴν Αἰτωλίαν ᾿4ϑηναίων στρατηγήάαντα, ὅπως σφίσιν 
ἡγεμὼν γίγνηται, καὶ ἐπὶ τὰς εἴκοσι ναῦς ᾿Αϑηναίων, 
αὶ ἔτυχον περὶ Πελοπόννησον οὖσαι, ὧν ἦρχεν ᾽άριστο- 

τέλης τε ὁ Τιμοχράτους καὶ ᾿Ιεροφῶν ὁ ᾿δντιμνήστου. 

4. ἀπέστειλαν δὲ χαὺ ἄγγελον οἵ περὶ τὰς Ολπας ΄4μ- 
πρακχιῶται ἐς τὴν πόλιν, κελεύοντες σφίσι βοηϑεῖν παν- 
δημεὶ, δεδιότες μὴ οὗ μετ’ Εὐρυλόχου οὐ δύνωνται δι- 

17, Ἔς τὴν πόλιν] τὴν ἑαυτῶν δηλονότι. -- 18. Πῆηὴ οἱ ---Ἶ 
μήποτε ἄρα οἱ ἐν τῇ πόλει τῇ ᾿Δωπρακπίᾳ ᾿Δμπρακιῶται οὐ δυνη-- 

ϑῶσι διελθεῖν τοὺς ἐν ταῖς Κρήναις “ἀκαρνᾶνας φυλάττοντας καὶ 
τοὺς με Εὐρυλόχου Πελοποννησίους. 

μον 1τ, 7αῖ. Αὐν τὸ ἅργ. 4ϑηναίων (δηξε στρατηγ.} 5 
Αἱ νἱὰ, 11, 68. ν. Οσ., οπι. Ὦ. Τω Ὦδη. ϑη- 

᾿Εςβαλόντες. Ο. ἐςβάλλοντες. ΓΗΔ 
δι. ἐκβαλόντες. Ναῦς ᾿Αϑηναίων. Ὁ. Μοξαα. 
ρλπας.. ατ. υρίσιο ᾿Ολπαί, Ατ. ΟἾγ. Τα, ναῦς τῶν ᾿49., 

᾿Ολπαῖς; ᾽Ολπᾶς, εἴ ̓ Ολπῆς, Τη 
᾿Ολπάς σομπδθηις Μοβαι. -0 1- 
πὰς ῬΑ]. Ὑαυϊραίδηχ οομῆτγηιαὶ 
ϑιΈΡἢ. 

Κοινῷ δικαστηρίῳ. 9 Θ5ΟΥ1Σ 
6Χχ ἢ. 1. ̓ ΒέθρΆ. ν. ᾿Ὅλπαι. “ὈΥΚ. 
Αμῖθα ΡῈ]. Μοξῃι. ὁπότε ρτὸ 
ὅ ποτε. Ῥυδθίεσθα Νίοβαι. 'ἄκαρ- 
νάνες δὶς οἱ Ῥοβίθα δχαγαί, 

᾿“πέχει. Ῥα]. ἐπέχει. 
φ, “ιελϑόντες Ὠ. 5. ν. ἃ]. 181). 
᾿Ἐστρατοπεδεύσαντο. Ὦ. αι 

Αἰππι5 Ῥαγσ, ἐστρατοπεδεύοντο. 
8. Ἐπὶ Φημοσϑένην. Ἐπί Ὁ. 

ἴῃ τηᾶτϑ, ἃ]. ππδ. 

ααοα ΠΟΤ ΟΡ ΥγΘρΌΪας ἃ ΤΉ ΘΥΒΟα, 
ΟΥ. ὃ. 8510. 11. ἃ. Ργοροβίίας Ρτο- 

Ῥαγθ, Νϑηι 1ξᾶ ὃ πόλεμος Χοριν- 
δίων 1, 82... οἱ ξύμμαχοι ᾿ἀρκά- 
δων Υ',, 67. 

᾿Δντιμνήστου. Ῥα]. ᾿ἀντιμν- 
στου, τὸ ἴῃ Ργάθο, οᾶρΡ. ἐπε- 
μνῇσϑη." 

4, Ἐς τήν. Ὁ. καὶ ἐς τ. Ῥτο 
πόλιν Β. πόλην. 
Μὴ οἱ ον. Ὅδ:. 
Οὐ δύνωνται. Ατ. Οἢγ, ΠΏ δη. 

μὴ δύν. 1π ὴ. νϑυρᾶ μὴ ὃδὺυν. --- 
μι Εύρ. 7110 ῬΥΟΧ, οἂρ, ΟΡ τϑ- 
Ροιῖια μετ Εὐρ. Θχοϊάθχιηι; ἐοά 



824, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙ. 

ελϑεῖν τοὺς ᾿Ακαρνᾶνας, καὶ σφίσιν ἢ μονωθεῖσιν μάχῃ 
γένηται, ἢ ἀναχωρεῖν βουλομένοις οὐκ η] ἀσφαλές. 

(Εὐρύλοχος τὴν ᾿ἀκαρνανίαν διελϑὼν προρμίγνυσε τοῖς ἐν "Ολπαις 
᾿Δμπρακιώταις.) 

ος΄. Οἱ μὲν οὖν μετ᾽ Εὐρυλόχου Πελοποννήσιοι ὡς 
ἤσϑοντο τοὺς ἐν [Ολπαις ᾿Δμπρακιώτας ἥκοντας, ἄραν- 
τες ἐκ τοῦ Προσχίου, ἐβοήϑουν κατὰ τάχος. καὶ δια- 
βάντες τὸν ᾿ἡχελῷον, ἐχώρουν δι᾿ ᾿ἀκαρνανίας, οὔσης 
ἐρήμου διὰ τὴν ἐς άργος βοήϑειαν, ἐν δεξιᾷ μὲν ἔχον- 
τες τὴν Στρατίων πόλιν καὶ τὴν φρουρὰν αὐτῶν, ἐν 
ἀριστερᾷ δὲ τὴν ἄλλην ᾿ἀκαρνανίαν. 2. καὶ διελθόντες 
τὴν Στρατίων γῆν, ἐχώρουν διὰ τῆς Φυτίας χαὶ αὖϑις 
ΜΜεδεῶνος παρ᾽ ἔόχατα, ἔπειτα διὰ Διμναίας" καὶ ἐπέ- 
βησαν τῆς ᾿Ζγραίων, οὐκέτι ᾿ἀκαρνανίας, φιλίας δὲ σφί- 
σι. 8. λαβόμενοι δὲ τοῦ Θνάμου ὄρους, δ᾽ ἐστιν ἀγροῖς 
κον, ἐχώρουν δίί αὐτοῦ, καὶ κατέβησαν ἐς τὴν ᾿“ργείαν 
νυχτὸς ἤδη" καὶ διεξελθόντες μεταξὺ τῆς τὸ ᾿Δργείων 

ρος. 15. Καὶ διεξελθόντες μεταξὺ -- οἱ μετὰ Εὐρυλόχου, 
φοβούμενοι παρά τὲ θάλατταν ὁδοιπορεῖν, διὰ τοὺς ᾿Δργείους, 
οἰκοῦντας ἐπὶ ϑαλάσσῃ,, καὶ διὰ μεσογείου ν» διὰ τὴν ἐν Ἀρήναις 
κωλύουσαν φυλακὴν. μέσον τῆς τὸ τῶν ᾿Αργείων πόλεως καὶ τῆς 
φυλαχῆς ἐχώρουν, 

ἴπι πιάτα. ἃ]. πτατι. δ ρΡ]οα, δὶ Οὐκέτι. Ῥα]. οὐδέτι. 
μὴ δυν. Ἰορίταν. Ναὶ. δυνῶνται. 

Ἢ μάχη. ,, Οοἀ 4. γη55. ἤν Ργτο 
ἡ Βα]. ΗΠ5. ψιαθηταΥ 
6586 ΑΥ. ΟἾτ., δὲ 118 ΝΙοβαιι. 
ἮΙ. Νὶμα. ἦν. 

αλν. ΟἿΣ Ἔν "Ολπαις. Ο. ἐν 
ταῖξ "Ολπ. Δηῖθα Ῥτο οἱ μέν Β. 
ἡ μέν. Μοχ ρμοξῖ τάχος ΒΕΚΚ. 
οιιπια Ῥοϑυῖτ, φαοὰ δὶ πι, οἱ- 
ἴατη ροβὶ ᾿ἀκαρνανίαν δὲ 4Ἰ1}1 ἴπι 
Ἠοο σαρ. πλϊηΐπια αἰβεϊμοιίο ρο- 
πϑιάδ, 

Ἅργος. ΟἸιχ. ᾿ἀργείους. 

ῳ, Μεδεῶνος. [18 αὶ θην οὐπῖ 
γΘΊ 415. 1.; βοὶ τά ογαβιιμὶ οἱ 
ῬΧΟΧΙ Πα παρ᾽ ἔσχ. 5. ν. 

8. ᾿ἡγροῖκον ΟΔ55. Αἰ, Ραΐ, 
γι. Βι6 5. Μοβαι. ΒΕΚΚ. νυ] σο 
(εἰ Ηδ80Κ.) ἄγροικον. (Αοοθηιδ 
ῬαυΥ, Ἰφηοῖιϑ. ) Απιπιοηΐιδ: ὧ- 
γροῖκος καὶ ἄγροικος διαφέρει " 
προπερισπωμὲ ἵνως μὲν ὃ ἐν ἀγρῷ 
κατοικῶν; προπαραξοτύνως δὲ 
ὃ σκαιὸς τοὺς τρόπους - Οιιῖπι8 
γ 8] ΟΥ̓ Τιἀο5 δῦ αυδηι ὙΠοπιδ 6 
ΜΡ. ἀγροῖκος ΒΟΥΙΡΘΗΏ 15 ὁ ἐν 
τῷ ἀγρῷ οἰκῶν παρὰ τοῖς Ἕ2-: 
λησιν ἁπλῶς, ἄγροικος δὲ ὁ 
ἰδιώτης καὶ ἀπαίδευτος " οἱ ᾿4τ-- 
τικοὶ δὲ ἐπὲ τοῦ ἐν ἀγρῷ οἱκοῦν- 
τὸς "καὶ ἐπὶ τοῦ ἰδιώτου --- προ- 
παροξυτόνως ἄγροικος λίγουσιν. 
(ἢ, ῬΒαν.) 

10 

15 

τ 

᾿““φταν. τΉοὐσ ..- 
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πόλεως καὶ τῆς ἐπὶ Κρήναις ᾿καρνάνων φυλακῆς ἔλα- 
ϑον, καὶ προρέμιξαν τοῖς ἐν "Ολπαις ᾿Δμπρακιώταις. 

ἀλϑηναίων ᾿ἀκαρνᾶσε βοηϑησάντων καὶ “Ζημοσϑένους τῶν πόντων 
ἡγεμόνος αἱρεϑέντος γίγνεται μάχη. Τάξις ἑκατέρων.) 

οζ΄. Γενόμενοι δὲ ἀϑρόον, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ καϑίξου- 
σιν ἐπὶ τὴν Πῆητρόπολιν καλουμένην, καὶ στρατόπε- 

ὅ δον ἐποιήσαντο. ᾿ΔΑϑηναῖον δὲ ταῖς εἴκοσι ναυσὶν οὐ 
πολλῷ ὕστερον παραγίγνονται. ἐς τὸν ᾿Αμπρακικὸν, 
βοηϑοῦντες τοῖς ᾿4ργείοις,. καὶ Ζημοσϑένης, Μεσση- 
νίων μὲν ἔχων διακοσίους ὁπλίτας, ἑξήκοντα δὲ τοξό- 
τας ᾿Δϑηναίων. 5. καὶ αἵ μὲν νῆες περὶ τὼς "Ολπας τὸν 

10 λόφον ἐκ ϑαλάσσης ἐφώρμουν: οἱ δὲ ᾿“καρνᾶνες καὶ 
᾿Δμφιλόχων ὀλίγοι, (οἵ γὰρ πλείσυς ὑπὸ ᾿Φμπρακιωτῶν 
βίᾳ κατείχοντο,) ἐς τὸ ΄ἤργος ἤδη ξυνεληλυϑότες. παρε- 
κευάξοντο ὡς μαχούμενοι τοῖς ἐναντίοις" καὶ ἡγεμόνα 

οζ΄. 8. Καϑίζουσιν ἐπὶ τὴν “Μετρύόπολιν] ἑἱδρύουται. ἐν τῇ Μη- 
τροπόύλει. - 9. «Καὶ αἱ μὲν νῆες στο ὑπερβατόν. ἡ γὰρ σύνταξις 
οὕτω" καὶ αἱ μὲν νῆες ἐκ ϑαλάσσης ἐφώρμουν περὶ τὸν λόφον τὰς 
᾽Ολπας. ὃ γὰρ λόφος "Ολπαι ἐκαλεῖτο. -- 12. Βίᾳ κατείχοντο] ἀντὶ 
τοῦ ἐκωλύοντο. --- 

Τοῖς ἐν. Β. ταῖς ἕν. ΖΔιακοσίους ὁπλίτας. Αγ. ΟἸγ, 
Οκν. ΟΥ̓Π. Καὶ στρατόπεδον. Πδη. ὑπλίτας διακοσ. 

Καί οτι. Νίοβαι. Αηΐθα 1, 27ι- 
τρύπολιν. 
᾿ἀμπρακιχόν. Ουοά νι]ρὸ (εὲ 

ἃρια᾿ ΒΘΚΚ.) βδϑααΐϊδαῦ κόλπον, 
οὐ 855. Δπρ. (σπδηιαπι μἷα 
8 πδη. 9. Π8}»61,}᾽ 6], Ῥ4]. δὶ. 
Η. Β6σ. (6.) ἀε!ονίχημιβ. ἴ0π0]8 
ἸΠΟΙιιϑῖῦ ΠΆΘΟΚ, Τεθ558. Ῥο588 
ΨΙ, 84. ἀεπιοηβίγδοίηιιθ, ΜΙᾷ, 
ἰαΐοτθα Τά». Βοβ. Ρ. 929. Τὴ 
γ8 186 ποῖδϑ ΠΠΌΥ5 ἀθουας 11. 89. 
Ῥτο ᾿πμπρακικόν αὐΐθυ Ο, ΜΜο9-- 
αιι. ̓ ἡμπρακιωτικόν, Μοϑαιι. 5ιι- 
Ῥγὰα δοχ. κόν. 1, ᾿“μπρακιατικόν. 
ΑΔ να, 1, 99, 55. 
ἹΜεσσηνίων. 1), Ε, Μοβαιι. ἅν. 

Οἰγ. 8η, εσηνίων. Δὺ νὶα. 1. 
Φ. Ῥ. 5831. οἱ Ββκκ, δὰ 1, 101-. 
Ῥγωθίογοα Εἰ, ροϑβῖ ἔχων οοἸ]]σοαί. 

9, Περί. Αγ. παράς αἱὶ νιρὸ 
801101., 568 1ην1115 (855. ἐξ Ατιρ. 

Τὸν λόφον. Ὦ. 1, Ε'. πα, 
ΟἸν. (ρτο χιιο ΒθΕῖκ, πα] ΝΜο5- 
«π|. τηθυιουδὶ) τῶν λόφῶιν 

Ἐφώρμουν. ΨΌϊσο ἐφόρμουν, 
βοα πος ἩΘατιΘ. ἉΠΠΕΠ- ΠἸΡΘΥ βουΐ- 
Ῥίμβ Παροῦ, ἶδὶ ἴουΐαββϑθ 1)61,, 
6χ τὸ Πΐο ἈΪΗ] δἀποἱαϊιηι ΡΝ 
ὨΘαιιο οάϊεις απΐῷ δορὰ, ἡ Ἐὰν 

ὰ5 δἄὰ, οὐ οχ μῖ5 1ὴ φα, Ῥοσί. 
14 ΘΥΥΟΥΘ ΟΡ ΘΥΘΥΠῚ ἸΥΥΘΡΘ 1558 
βαδρίοον, Φ ΌΌΚ, ἙγγούθρΥο- 
Ρᾶραγσιηῖ δα. Τιίρβ. εἰ ᾽64]1]., 
Ξιιστ γα πὶ Παδοῖὶς, οἱ ΒΘ Κ, 

Ὑπό. ἸνΙοβηιι. ἀπό- 

Μαχούμενοι. 1Ῥᾶη. μαχόμ. 
ΜΜοχ ροβὲ ἐναντίοις Ῥιαποίιηι [ἢ 
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τοῦ παντὸς ξυμμαχικοῦ αἱροῦνται Ζημοσϑένη μετὰ τῶν 
σφετέρων στρατηγῶν. 8. ὁ δὲ, προςαγαγὼν ἐγγὺς τῆς ὶ 
"Ολπης, ἐστρατοπεδεύσατο" χαράδρα δ᾽ αὐτοὺς μεγάλη 438. 
διεῖργε. καὶ ἡμέρας μὲν πέντε ἡσύχαξον, τῇ δὲ ἕκτῃ 
ἐτάσσοντο ἀμφύτεροι ὡς ἐς μάχην. καὶ --- μεῖξον γὰρ 5 
ἐγένετο, καὶ περιέσχε τὸ τῶν Πελοποννησίων στρατόπε- { 
δον --- ὁ [δὲ] 4“ημοσϑένης, δείσας μὴ κυκλωϑῇ λοχίξει 
ἐς ὁδόν τινα κοίλην καὶ λοχμώδη ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς, 
ξυναμφοτέρους ἐς τετρακοσίους, ὅπως κατὰ τὸ ὑπερέ- 
χον τῶν ἐναντίων ἐν τῇ ξυνόδῳ αὐτῇ ἐξαναστάντες οὗ- 

«ν΄.» 

10 

8. αὐτούς] τοὺς ἀντιταξαμένους. ΓΣ 40ὖγ.) -- 4. ἬΤΟΙ 
ἄπρακτοι ἤσαν. (λ. 4ὺγ. ) -- 5. Καὶ μεῖζον γὰρ ἐγένετο ἐπ σϑβῇ καὶ 
φοβηϑεὶς ὃ “Ἰημοσϑένης, μήποτε κυκλωϑῇ τὸ δεξιὸν μέρος τῶν 
᾿ϑηναίων ὑπὸ τοῦ εὐωνύμου τῶν Πηλοποννησίων, (ταὶ γὰρ μεῖ- 
ξον ἐγέμετο τῶν Πελοποννησίων τὸ εὐώνυμον καὶ ὑπερέτεινε,) λοχί-- 
ζει, ἐνέδραν. --- 6. Περιξσχεὶ] περισσὸς ἦν. (1. 40γ.) --- 7. «οχίξει!} 
ἐνέδραν καϑίζει. (λ. “41γ.) --- 8. Μοχμώδη) δασύν. (1. 40γ.}) --- 
ψιλούς) τοξοφύρους. (.λ. 40γ.) -- 

πο5 θὰ .8η. ρδυϑίοιϊα δέ, 4186 δηΐα 
Ζημ. νιῖσο δααϊταν, απδηι ΠΘ 
Ῥα]. 1{|. οὐ Ῥδυυ. ψιυΐάθηι ΡΥδ6- 

σουγῆια ταιξαν ΒΘΕΚ,, 
ΘΟ]οη. 

“Ιημοσϑένη Οα55. Απρ. Ἐν ΤΕ, 
Ψψαϊ. Η.1. Βεκκ. Ψα]6Ὸὸ (6. δος) 
“Ἰημοσϑένην, βἰοαῦ σαρ, 94. 105. 
εἰ εαθρίβϑίηθ. Δὲ να, δἀποῖ. 

8. Ἐγγὺς τῆς "Ολπης. Ἡ. τῆς 
"Ολπης ἐγγύς. Οοὰ. Β85. ἐγγὺς 
τοῖς ὕπλοις. Νε΄ Ολπης 1 ἴῃ 51ηστι- 
1801 ἀϊοαΐασ, θαυ αγαμα ᾿Ολπίης 
Ἰ1. δὲ 111. ἃς 118. ΘΧΟΘΟΡΊΓΑνΙΣ 
Βοηφα, ΟΝ δοχὶρί, ἀἴβου. δὰ ᾽1δὸ- 
μέναις α. 118. 

᾿Εστρατοπεδεύσατο. 1). ἐστρα- 
τοπεδεύατο. μα. ἐστρατοπδ- 
δεύσαντο. 

Δὲ ἕκτῃ βίοι 85. Ατρ. Ὁ. 
Ἐς Ρᾳ]. Η. Βορ. (6.) οὐ πδια ἀπ- 
Ὀϊδ ΡΙαχοβ. Ῥγο νι]ρ. (Ηδδοῖϊ.. 
Βεκκ,}) δ᾽ ἕκτη. ΟΟΥ ἅ. Ῥ- 917. 

Ἀεῖξον γὰρ --- στρατόπεδον. 
Ηδθο Ρδυθα 855. ποις Βαιιεγιὶ5 
ΟἸΓΟ ΙΒ ΟΥμ 51}, εἰθοῖα ΟἿ 

Οδ55. Αὔρ. Βθρ. Οὐ. Αὐ, ΟἸχ, 

ἰθὺ Β. ἀρ 5ΟΘΥ 5 [θη πὶ 60]-- 
Ἰαϊουιιπι Βαιιθύιιν 56 οι ξουττ ν 6- 
ΤΊβί 116 γθϑ αἴξ, εἴ Ρουρ  Υδ} 1ἢ- 
ἘΓιι58 ΠῚ 6556 ἴα ΑΡΥΘΞΟΉ. διιβρὶ- 
οαἴτις ουαῖ, ΕἸΧοιιβαΐοτ Τα] 5]- 
ΤῊ] ιι5 ἸοςοΙ5 1. 1. Ρ. 807. 41|1εἰ]5, 
πῆρ ἃ Π0]}} 15 τιηοΐβ ΤΠ] ιιδα εἴ 
ἀπῖθ μεῖζον εἴ μοβὶ στρατύπ. 11π6- 
οἶαθ, ἰμπιθουσαρίαθ οὐδιϊοηὶβ δἷ- 
88, μορσβον διιαῦ, 

Κυκλωϑῆ. 
κλωϑῆ. Νίοβαιι. 
λυϑῆ. 

Οοα. Β85. περικυ- 
Αὐ. ΟἸιγ. χω- 

Ἐς τετρακοσίους. ς ον. Ὦ.») 
ῬγΥῸὸ θο ὡς Βεαρεὶ Ε. Αριιὰ Ρο- 
ἔγάθη, ΨΠΙ,1, 9. ϑηῖα ΟΟΥ̓υ τὴ 
τριακοσίους ἸΘΘε) δῖαν. 

᾿Εξαναστάντες. Ο. Ἐ. ἀναστ. 
Ν᾽ οβίγιια) οομἑ δὶ ῬΟΙΎδΘΙ, 
ΝΗ, 1; 9. 
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τοι χατὰ νώτου γίγνωνται. . 4. ἐπεὶ δὲ παρεσχεύαστο 
ἀμφοτέροις, ἤεσαν ἐς χεῖρας, 4ημοσϑένης μὲν τὸ δεξιὸν 
κέρας ἔχων μετὰ Μεσσηνίων καὶ ᾿ἀϑηναίων ὀλίγων" τὸ 
δὲ ἄλλο ᾿ἀκαρνᾶνες ὡς ἕκαστοι τεταγμένοι ἐπεῖχον, καὶ 
᾿'Δαφιλόχων οἵ παρόντες ἀκοντισταί: Πελοποννήσιοι δὲ 
καὶ ᾿Δμπρακιῶται ἀναμὶξ τεταγμένοι, πλὴν Μαντινέων" 
οὗτοι δὲ ἐν τῷ εὐωνύμῳ μᾶλλον, χαὶ οὐ τὸ κέρας ἄ- 
κρον ἔχοντες, ἀθρόοι ἦσαν: ἀλλ᾽ Εὐρύλοχος ἔσχατον 
εἶχε τὸ εὐώνυμον καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κατὰ Μεσσηνίους 
χαὶ “ημοσϑένην. 

(Τὸ Εὐρυλόχου στράτευμα νικᾶται, καὶ ἐς Ολπας καταφεύγει.) 

ρθη. Ὡς δ᾽ ἐν χερσὶν ἤδη ὄντες περιέσχον τῷ κέρᾳ 
» 1 ’ ν Σ 5 -» ῃ ν » 2 

οἱ Πελοποννήσιοι, καὶ ἐκυχλοῦντο τὸ δεξιὸν τῶν ἐναν- 

1: ̓ Ἐπεὶ δὲ παρεσκεύαστο) ἕτοιμα ἦν τὰ τοῦ πολέμου. (λ. 4ὐγ. 
-- 9 Ἤιεσαν ἐς χεῖρας] συνεπλάκησαν. (1. 40γ.) -- 4. Ἐπεῖχον) 
ἐκράτουν. (λ. 4ὐγ.) -- 7. Οὗτοι δὲ ἐν τῷ εὐωνύμῳ μᾶλλον οἵ 
Μαντινεῖς. (λ. 4ύγ.) --- 9. Κατὰ Μεσσηνίους] ἤγουν κατὰ τὸ πρός- 
ὥπον τῶν Πίεσσηνίων. (λ. 40γ.) . 

ρη. 11. Ἐν χερσὶν ἤδη ὄντες] συνεπλάκησαν πολεμοῦντες. (λ. 
“4ὐγ.) --- 11. Περιέσχον τῷ κέρᾳ] ὑπερέσχον [ τῷ" εὐωνύμῳ πέρατι, 
περιεγένοντο, (λ. Κασσ.}] -- 

Νώτου. Ὀα85. Αὐὶρ. (568 1116 
οὐπὶ Θπιθηᾶ, τθο. πδη. ψώτου; 
Ηΐο νότου,) ῬΑ]. τ, Ψαῦ, Η. δη. 
(46 4τιο οἱ 48 (855. ἔ]5α ἔγδαϊῃ 
ΒΕΚΚ.) νῶτον. Ριοσ. ϑώτων. ,.Κα- 
τὰ νώτου οδρΡ. 5661:1. δὲ ΙΨ, 88.“ 
ὈΥΚ, Τρ 1, 62. ΙΝ, 82. οἵ 586- 
Ρὶϊμ5. ὙΙά. Τηά. ἴῃ νῶτ. 
4. Ἐπεί. Μοκαα. ἐπειδή. 
Ἔχων οπι. Ἐ!. 
ἹΠεσσηνίων. ΜοΞαα, τῶν Πεσ. 

Τὴ ΟΥυ. Ὁ. 1. Ε. Αὐ0 ΟἾγ. ΧΌΓβιβ 
“Μεσηνίων οἴ ἴῃ 1566 11 διχῖ 54]-- 
ἴδπὶ δούπμι Ρ]ΘΥ 5416 Ρ8110 Ροϑὲ 
ἹΜΜεσηνίους. Οἵ. ὃ. 1 

Πελοποννήσιοι. οι. Πελο- 

πονίσιοι, Εἴ τἰπὸὺ Ψν 5 ΠΡΟ (οξ. 
βουῖρί, ἀἴβοχ, 1, 1.). Σ᾽ ρχο ἢ διι- 
16Π1 ΥἹΥ5115 11]. 8. 

Μαντινέων. Ἐ.. ΤΠαντιναίων. 

Εἴχε Τ. ὁτι., 588 δγάβιιτη νἱᾶδ- 
Τλι5 δ, δὲ 1 ΠΙΔΥΡ, ἃ]. 1η 8, 
ΒοΥΙρίτπι εἶχε. 

ακΑρΡ». ΟΥἹΠ, Περιέσχον τῷ 
κέρᾳ. »» ὙΠοπι. Μεαξ. ἴῃ Ἀεραία, 
περιέσχον τὸ κέρας. ἘΠ ἴῃ χκυ- 
πλέω, δὶ πηα]6 οἀζειτ ἐν τῇ τε- 
τάρτῃ : περιέσχον τὸ κέρας --- 
ἐναντίων. ϑ8ῖ ποι νἱϊίοσα οδὲ 
δοΥρίιγα, [ηδ8η} Γ 61, ΡΥ. 4111-- 
46 οοαά, τἰχοθίαιιθ τῷ πέρᾳ 
Παραπῖ, αᾳιροὰ ΤΥ πον γθ66- 
Ῥιιηι,͵ νἱ θῖν περιέσχον δὲ 
ἐκυλλοῦνεο ἀϊια5ὶ ἐκ παραλλήλου 
Ῥοβίϊα δοοθρίβ88. Περιέχειν ΡΥῸ 
οἰγομπιάίαγο, οἰπσογε δϑὶ βιιργᾷ 
οαρ. 922. τὴν “τάφρον διέβησαν, 
ἘΌΤΥ αὐτούς. ϑ86ὰ γϑοὶθ 

6Π0]. πὶ Ἐν 107. οἱ δἱῖρθὶ, Υἱά, 
πα, ΌΚ 



8093. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΓ 
-" -»" “ “ 

τίων, οἵ ἐκ τῆς ἐνέδρας ᾿ἀχαρνᾶνες, ἐπιγενόμενοι αὐτοῖς 
κατὰ νώτου, προςπίπτουσί τε, καὶ τρέπουσιν, ὥςτε μήτε 
ἐς ἀλκὴν ὑπομεῖναι, φοβηϑέντας τε ἐς φυ͵ὴν καὶ τὸ 
πλέον τοῦ στρατεύματος καταστῆσαι" ἐπειδὴ γὰρ εἶδον 

᾿ 2 2 , ΝΑ ΄ ᾿ 2 ᾿ 

τὸ κατ΄ Εὐρυλοχον, καὶ ὁ χράτιστον ἣν, διαφϑειρύμε- 

γον, πολλῷ μᾶλλον ἐφοβοῦντο. παὶ οἱ Μεσσήνιοι, ὄν- 
τες ταύτῃ μετὰ τοῦ “ημοσθένους, τὸ πολὺ τοῦ ἔργου 
ἐξῆλθον. 9. οἵ δὲ ᾿Δμπρακιῶται καὶ οἵ κατὰ τὸ δεξιὸν 
κέρας ἐνίκων τὸ καϑ'΄ ξαυτοὺς, καὶ πρὸς τὸ ἴάργος ἀ- 
σεδίωξαν" καὶ γὰρ μαχιμώτατοι τῶν περὶ ἐκεῖνα τὰ χω- 
οἰα τυγχάνουσιν ὄντες. 8. ἐπαναχωροῦντες δὲ, ὡς ξώ- 
ρῶν τὸ πλέον νενικημένον, καὶ οἵ ἄλλοι Δκαρνᾶνες σφί- 
ὅι προςέκειντο, χαλεπῶς διεσώξοντο ἐς τὰς "Ολπας, καὶ 

πολλοὶ ἀπέθανον αὐτῶν, ἀτάχτως καὶ οὐδενὶ κόσμῳ 
προςπίπτοντες, πλὴν Πίαντινέων" οὗτον δὲ μάλιστα ξυν- 

φ. Προςπίπτουσι]) τοῖς Πελοποννησίοις. (λ. Αὐγ.} --- 5, Τὸ 
καθ Εὐρύλοχον]) οὐ ἦρχεν ὁ Εὐρύλοχος. (λ. 40γ.) -- 6. ᾿Εφοβοῦν- 
το] εἰς φυγὴν ἐτράπησαν. (λ. 40γ.) --- 6. Καὶ οἱ Πῆεσσήνιοι ὄν-- 
τες -- ---Ἰ καὶ οἱ ἢῆΊεσαήνιοι; ὄντες ᾿ατὰ τοῦτο τὸ μέρος, τὸ πολὺ 
τοῦ ἔργου διεπράξαντο, ἢ ἐπιπολὺ τοῖς ἐναντίοις ἠπολούϑησαν. -- 
8. ᾿Επεξῆλϑον) ἐπεξελϑόντες ἔπραξαν. (λ. Κασσ. Αὖγ.) --- ο. Τὸ 

καϑ' ἑαυτούς] ἤγουν τὸ πρὸς αὑτοὺς ὁρῶν στράτευμα. (λ. 40γ.} 
- 11. ᾿Επαναχωροῦντες οἱ ̓ Δμπραλιῶται. (λ. Αγ.) --- 12, Τὸ 
πλέον] τοῦ στρατεύματος αὐτῶν. (3, Αὐγ.) -- 18. Προφέπειντο] 
ἀντὶ τοῦ ἐπέκειντο. (Δ. Κασσ. 41ὖγ.) --- 14. Αὐτῶν) τῶν ᾿“μπρακιω-- 
τῶν. (Δ. 40γ.) --- 15. Προςπίπτοντὲς] τοῖς ἐναντίοις δηλονότι. (λ. 
40γ.) -Ξ 

᾿Επιγενόμενοι. Αγ, ΟἸχ,. Τ 81. 
ἐπιγινόμ. 

Τρέπουσι. Ο. τέρπουσι. 
ΜΠήτὲ. ΑΥν. Οὔτ. θη. μή. 
Ἔς ἀλκήν. , ῬΥΔΟΡΟΒΙ ΠΟ μΘδὶ 

γιδοοϑβϑαυίαηι οἢϊ. ΟΥ̓.“ (ποη, πιὸ 
ΒΚ Κ. δουῖρθτῖ., 40.) ν᾽ 58. 

Φοβηϑέντας. Οα55:. Ατιρ. ῬΑ]. 
τι. ναϊ. Ἡ: Βορ. (6.) Ὁ. 1. Β. 

ΑΙα; ΕἸου, Βάβ. τπᾶτρ. ϑίθρἢ. 
τι816 φοβηϑέντες. 

Σερατεύματος. Τί. Ἡ. στρα- 

τοῦ, αι] ΘΥΤΟΥ͂ ἴῃ ΧΘμΟρΙι, οοαά. 

ἐγοψαδηι δίς, 1, Βόγη. ἀθ 
88). ΟΥὐγοΡ. γ86. Ῥ. 48. 

Μεσσήνιοι. Ὦ. Ἐ.. οὐ μΒαια ἀὰ- 

Β16 1, αὶ οἂρ; 107.7) δεσην. 

Τοῦ “Ζημοσθϑένους. Τοῦ οπι. 

ΟΥ΄-, 5.118 θαυ Ζίη Β. 
, ᾿Ἐξῆλθον Οα55. Ατρν, Ο]. Τὸ, 
ναὶ. Η. Ἀερ. Βεκκ, ΟΥ, βοσῖρε, 
αἴδον, 1, 70. ΨΌ]ρο (6ιὲ ἘΔΑΘΕῚ 
ἐπεξῆλϑ'.. αιιοά 58ὴ8 Ἰοησὸ τιϑδὶ- 
ταῖϊ5. 1, Τπὰ: 

φ, Ἑαυτούς. Ατ. Ογ. Ὦδη. 
αὖτ. 

8. “ἸΙιεσώξοντο. ῬΑ]. διεσώξ. οἱ 
ςαρ. 56αιι. διασῳϑήσεται. Οἵ, 48 
Αὐξ, ΟΥ̓, Ρ. 150. Μίοχ ροϑβὲ Ὄλ- 
σας σοπιηα μυμποῖΐο βυθϑεϊ ταῖς 
Ηδδοξ. 

᾿ἁτάκτως. ἴι. αι. Ἡ. (ἴῃ χαο 
5. ν. 8]. πϊδη. γρ. ἀτάκτως) εἰ 
τλατρ. ΟἹ. ἀφυλάκτως. ,γ4τά- 
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τεταγμένοι παντὸς τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησαν. καὶ ἡ μὲν 
μάχη ἐτελεύτα " ἐς " ὀψέ. 

(4ημοσϑένης Ταντινεῦσι καὶ τοῖς ἀξιολογωτάτοις τῶν ἄλλων Πε- 
λοποννησίων σπένδεται ἀποχώρησιν ἄνευ τῶν ᾿Αμπρακιωτῶν,) 

ρϑ΄. ““ΜΜενεδαῖος " δὲ τῇ ὑστεραίᾳ, Εὐρυλόχου τεϑνεῶ-, 
τος καὶ Μακαρίου, αὐτὸς παρειληφὼς τὴν ἀρχὴν καὶ 
ἀπορῶν, μεγάλης ἥσσης γεγενημένης, ὅτῳ τρόπῳ ἢ μέ- 
νῶν πολιορχήσεται, ἔκ τε γῆς καὶ ἐκ ϑαλάσσης ταῖς ᾽4τ- 

τικαῖς ναυσὶν ἀποχεχλῃμένος, ἢ καὶ ἀναχωρῶν διασωϑή- 
σεται, προορφέρει λόγον περὶ σπονδῶν καὶ ἀναχωρήσεως 
Ζημοσϑένει καὶ τοῖς ᾿δκαρνάνων στρατηγοῖς, καὶ περὶ 

9. Ἔς ὄψέ] ἤγουν ἑσπέρας. σημείωσαι ἐπὶ τῆς ἑσπέρας νῦν 
μύνον τὸ ὀψέ- 

ρ΄. 4. Παρειληφώς] δεξάμενος. (λ. “4Ζ0γ.) --- 7. Ἢ καὶ ἀναχω- 
ρῶν διασωϑήσεται] ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀπορῶν. --- 8. «Δύγον) ἤγουν ἱ- 
πετικόν. (λ. 4υγ.) --- 

τὸς εἴ οὐδενὶ κύσμῳ τϑοῖθ σου - 
Ταπριπἕατ, τιῦ σοηΐτα κόσμῳ καὶ 
τάξει ΤᾺ, 156. δἱ τὸ κόσμιον καὶ 
εὔτακτον ἀρᾷα Ἠδρτοάΐί. 11, 4. “ 
ὍΠΚ. 
Ἐς ὀψέ ὍὈδ55. 6. Ἐ, (Β65. τοϑὶδ 

Τὺ... αὖ βόοιιβ Ε.,) Ἵοοᾶ. Β85. 
αὖ, ἘΌΝ 2} πρν ΘΗ ΠΕ, 
ἴηδυρ. δίθρι, 8.10], Ηδδοκ, 
ψι]δο, ΒΕΚΙ. οὐ δριᾶ ὙΠοηῖ. 
Μαρ. οὐ Ῥῆιαν. (ἴπ ὀψέ) ἕως ὀψέ. 
Αἰρ. Ο. Μοβαιι. τὰ. ἕως ἐς (1ἢ- 
εἰς) ὀψέ. Ια. ποι. 

ΟλρΡ. ΟΙΧ. Μηὲνεδαῖος. 5,6]. 
ἹΜενέδατος. νᾶ. ρμεᾶρ. 905. [6. 
100.1 Εἰῖαπι ν γ5, 7. [ρᾶδ. 54. 
ἹΜενεδάτῳ ΟἹ. Ἡϊξιουϊοὶ νδιῖ. αἱ- 
ἘΠ πὶς ἱπνδηΐξ. “’ ὙΥΑΘ58, 

Μακαρίου. Μὶπά. Ἰακαρίνου. 
Αἱ ν]ά, σαρ. 100. 

“Ἤσδσης. ΜίοΞαιι. οὔσης. 
Γεγενημένης 46. Μοβαι., υἱὲ 

ταυλθη δσϑϑιτῃ νἱ ἀθίμγ. 
Καὶ ἐκ. Ἐπ ογὰα. Ἐς Ὁ. 1. τι. 

Πδη. εἴ Ξε ν, μαϊθοῖ 6. 816 ἔκ τϑἜ 
γῆς καὶ ϑαλάσσης ΝΠ, 56. 864 
χοβίχαμι Ἰορητιν ΕΥ̓, 11. δὲ 110], 

τ Ττθατιθη5 ρυδθροβιιϊοηΐβ ΤΘρο- 
ἘΠῚ. ἴῃ κατά (τε) γῆν καὶ κατὰ 
ἁάλασσαν. Μὶά, Τηᾶ. 

Ταῖς. ΑΥ. ΟἾγ. )83:., καὶ ταῖς. 
᾿ἡποπεκλημένος (855. Απρ. Ὁ, 

(δὶ φιοα πτῖς δὲ οδϑίθυία Ῥαυῦ, 
Οδ11. Ἰοία βιιρβου. ποῦ δρρίῃ- 
ΧΙῖ,)} ῬᾺ]. αι. Βορ.. (564 πὲς οἴῖπιὶ 
Θηγχθηα. ξξ ΘΌΡΘΥΒΟΥ.», «πιοᾶ 48 
α. εἴἴδηι 81], δάποίαϊι,) Οὐ, Β. 
Ὧ]. ΑΥ, ΟἸγ. Δ]ὰ, ΕἸΟΥ. ΒΕΚΚ, 
Τὴ ΤΊ, αι Ἐχϑίθις, ποὴ ᾿ϊσιιθξ, 
Οοᾶ. εἱ εἀ, Βα5. ἀποκεχλειμένος. 
ψυ]ρο (6 Ηδβϑοῖϊς,) ἀποκεκλει- 
ὀμένος. ΟἿ. 1, 1. Ρ. 919, 54. εἴ 
Βαιΐηι. Οὐ. πλᾶχ. 1, ν ΥΡ, 

«Μόγον. ΕἸ. λόγους. .. Μεπᾶο- 
66.“ ὙΨΝΑ55. ,, ῆος πιπιοτο 11-- 
Ῥγουαπι ἀδΥὶ ροΐεβὲ, τὶ πἰσ ρυδθ- 
Σεγαῖαῦ λόγον. ΑἸ]Οιιΐ πο πὲς 
τΐι5 γϑοίθ οἰ πῦ λόγους προς- 
φέρειν τινί χιάτι λόγον. ΤΒιῖιο, 
11,70. ὀὕτώ δὴ λόγους προςφέ- 
ῥουσι περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρα- 
τηγοῖς τῶν ᾿ϑηναίων. ϑὶς εἰς 
λόγον ἐλθεῖν Ατϊδίορῃ, Εφιιῖι, 
803. δὲ εἰς λόγους δ 5ρ. 470.; 



40 ΘΟΥΚΥΖΙΖΔΟΥ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Γ. 

» [κ᾿ 3 ᾿ » ν ᾿ Ἀ Φὼδ κα 

νεκρῶν ἀμα ἀναιρεσεωῶς. Φ. οἵ δὲ νεχροὺς μὲν ἀπέδο- 
σαν, καὶ τροπαῖον αὐτοὶ ἔστησαν, καὶ τοὺς ἑαυτῶν τρι- 
ακοσίους μάλιστα ἀποθανόντας ἀνείλοντο" ἀναχώρησιν 
δὲ ἐκ μὲν τοῦ προφανοῦς οὐκ ἐσπείσαντο ἅπασι, κρύφα 
δὲ 4Ζημοσϑένης μετὰ τῶν ξυστρατήγων ᾿Δχαρνάνων σπέν- 
δονται Μαντινεῦσι, καὶ Ἐ Μενεδαίῳ Ἐ, καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἄρχουσι τῶν Πελοποννησίων, καὶ ὅσοι αὐτῶν ἦσαν ἀξι- 

ολογώτατοι, ἀποχωρεῖν κατὰ τάχος, Βουπμενθε! ψιλῶσαι 

τοὺς ᾿ἀμπρακιώτας τε καὶ τὸν μισϑοφόρον ὄχλον τὸν 
ξενικὸν, μάλιστα δὲ “αχεδαιμονίους καὶ Πελοποννησί- 
ους διαβαλεῖν ἐς τοὺς ἐκείνῃ χρήξζων Ἕλληνας, ὡς, κα-- 
ταπροδόντες, τὸ ἑαυτῶν προὐργιαίτερον ἐποιήσαντο. 8. 

καὶ οἵ μὲν τούς τε νεκροὺς ἀνείλοντο, καὶ διὰ τάχους 

ἔϑαπτον, ὥςπερ ὑπῆρχε᾽ καὶ τὴν ἀποχώρησιν κρύφα, 
οἷς ἐδέδοτο, ἐπεβούλευον. 

4. Οὐκ ἐσπείσαντο] οὐκ ἔδοσῶν ἄδειαν μετὰ σπονδῶν. (1. 
“Α4ὖγ.) --- 8. Ψιλῶσαι) μονῶσαι, ψιλοὺς τῶν συμμάχων ποιῆσαϊ. -- 
10. “ακεδ. καὶ Πελοποννησίους ---Ἰ ἐβούλετο διαβαλεῖν τοὺς Πακεδαι- 
μονίους καὶ Πελοποννησίους τοῖς “ἀμπρακπιώταις ὡς προδότας. καὶ 
τὸ ἑαυτῶν συμφέρον προτιμήσαντας. 11. Ἐς τοὺς ἐκείνῃ] 
ἤγουν ἐν ἐχείνῃ τῇ γῆ: (Δ. 4γ.) --- 12. Καταπροδόντες] τοὺς Ἕλ- 
ληνας δηλονότι. (ὦ. 4γ.) --- 11. ΠΠροὐργιαίτερον) προτιμότερον (λ. 
4ὐγ. ) - 14. “ἽὭρβπερ ὑπῆρχεν] [ὡς ἣν αὐτοῖς δυνατόν. (.. 40γ.}} 
ὡς ἐκ τῶν παρόντων δυνατὸν ἦν. -- 14. Καὶ τὴν ἀποχώρησιν κρύ- 

ΟΣπένδονται.. Ἐ.. σπένδεται. Αἱ 
νἱα, 1, 1. Ρ. 96. Οἵ. Μαι, Οτ. 

ν᾽ ἃ. Κτιβίϑυ. αα Ἐταῖε, σήιδόναι λύ- 
γον Ἰάοπι Γκιοῖδη. ΑΜαϊοαξ. 714. 
οἱ λόγους Ἀδνὶνίβο. 394.“ ὈυΚ, 

“ἀναιρέσεως. Μοβαᾷὰ, ἀναιρή-- 
ὄεως. Αῃϊθα ργὸ περί 1. πρίν, 
864 πιαΥρ.. 8]. ἢ181:. περί. 

φ. ΤἸροπαῖον. Ῥα]. ΟΥ. τρύ- 
παιον. Οἕ, Ι. 1. ». 914. Ιαἀοπὶ 
δἰδιϊπι μέν ΡΙῸ αὐτοί. 

᾿ἀναχώρησιν. Ῥᾳ]. ἀναχωρήσειν. 
ξυστρατηγῶν. τι. ξυνστρατή- 

γῶν, οἷ δοσθηΐιιδ ἴῃ ῬΘΏΜ] ]η8 
τι ῬΟΙΠΔΙΙΥ, ΘοΙ ΡΟ  ομΐβ τ6- 
διϊαθ ροϑβἐμ! δηλ (οἴ. Βιυέτηι, ΟΥ̓. 
δ. 106. 9.),, {πῶ5. πὶ 11, 58. 
ἴμ οπιηΐρυβ ΠΡεῖς βοχνδίᾶβ νἱϑθ- 
δ ππῖι5, εἶς 4 άιι6 5ϑοιιεϊ δυυ 115, 
4ιϑηηιιδηῖ ατπὶ σιϊο. Χθηο- 
Ῥἢοητ5 ΠΡΥὶ δοσομξιπι μὰ 111- 
τὴϑ {πθη τυ; 

δ. 8501. ἴῃ. Ζιμρί. Οὐ, [μαΐ, ὃ. 
69. δἀμοῖ, 8. Υδρμον, ατν ΑὨΘΙ, 

δ. 788. 
᾿Αξιολογώτατοι. Ώ. οἱ ἀξιολ. 
᾿ἀποχῳρεῖν. Μοόβαιι.. Αυ. ἀναγ. 
Βουλόμενος. Ὦ. βουλόμενος δέ. 

,᾿ Μισϑοφόρον Ὀδ55. Αἰ. Ἐ, 
ῬΑ]. 1ἰ. γαϊ. Η. Βθρ. (6.) ΟΥ. 
τ. Αὐ, ΟἾγ. ΑἹὰά, ΕἸοσ. 85. 
Ηδδοκ. Βοκκ. ψιΐσο μισϑοφό- 
ρῶν. Δαΐ μος νοοδθι]ι διιξ 
νευρὰ τὸν ξενιχόν ουϊΐ βιιδρθοῖα 
βἰπὶ, ἰβ δάθαὶ Χϑθορα, Ηἰβὲ, 
Οτ. ΥἹ, 1. 4. Ἰθίχυδ τα, 

Διαβαλεῖν. Β. διαλαβεῖν. 
'ἙΕαυτῶν. ΟΥ. ἑαυτόν. 
3: Τάχους. 1. τάχος. 
᾿Επεβούλευον, 1). ὑπεβούλενον. 
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(᾿γγελϑέντων ὅτι οἱ ᾿ἀμπρακιώται οἱ ἔκ τῆς πόλεως ἐπιβοηϑοῦσε 
Ζημοσϑένης ἀντιπαρασκευάζεται.) 

ο΄. Τῷ δὲ Δημοσϑένει καὶ τοῖς ᾿Δχαρνᾶσιν ἀγγέλλε- 
ται τοὺς ᾿Δἀμπρακιώτας τοὺς ἐκ τῆς πόλεως πανδημεὶ 
κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν ᾿Ολπῶν ἀγγελίαν ἐπιβοηϑεῖν 
διὰ τῶν ᾿Φμφιλόχων, βουλομένους τοῖς ἐν "Ολπαις ξυμ: 
μίξαι, εἰδότας οὐδὲν τῶν γεγενημένων. 2. καὶ πέμπει 
εὐθὺς τοῦ στρατοῦ μέρος τι τὰς ὁδοὺς προλοχιοῦντας, 

καὶ τὰ καρτερὰ προκαταληψομένους" καὶ τῇ ἄλλῃ στρα- 
τιᾷ ἅμα παρεσχευάξετο βοηϑεῖν ἐπ᾿ αὐτούς. 

(ὩΙαντινῆς καὶ οἷς ἔσπειστο ἀποχωροῦσιν. Οἱ δ᾽ ᾿δμπρακιῶται, ἕπό- 

μενοι αὐτοῖς, οἱ μὲν κτείνονται, οἱ δ᾽ ἐς τὴν ᾿ἀγραΐδα διαφεύ- 
γουσιν.) 

ρια΄. Ἐν τούτῳ δ᾽ οἱ Μαντινῆς καὶ οἷς ἔσπειστο, 
πρόφασιν ἐπὶ λαχανισμὸν καὶ φρυγάνων ξυλλογὴν ἐξ- 
ελϑόντες, ὑπαπήεσαν κατ᾽ ὀλίγους, ἅμα ξυλλέγοντες ἐφ᾽ 

γ 

ἃ ἐξῆλθον δῆϑεν" προχεχωρηκότες δὲ ἤδη ἄπωϑεν τῆς 

φα; οἷς ἐδέδοτο,, ἐπεβούλευον) καὶ οἷς σπεισάμενος “ημοσϑέ ἕνῃς 
Μαντινεῦσι καὶ ῆενεδαίῳ συνεχοΐρησεν ἀναχωρῆσαι, οὗτοι κρύφα 
ἐβουλεύοντο ἀναχωρεῖν, ἵνα μήτε οἱ ““καρνᾶνες κωλύσωσιν αὐτοὺς, 
(οὐ γὰρ ἐσπείσαντο,) μήτε οἱ ᾿μπρακιῶται μένειν ἀναγκάσωσι. 

οί. 6. ἸΠρολοχιοῦντας] πρὸ τοῦ καταλαβεῖν ἐκείνους. (Δ. 4ὐγ.) 

ρια΄. 10. Ἐπὶ λαχανισμόν λαχάνων συνάϑροισιν. ἵ 1. Κασσ. 
40γ. -- 19. “4ηϑεν] ἐστέον ὅτι τὸ δῆϑεν ἐνταῦϑα ὡς ἐν προς- 
ποιήσει κεῖται" ἀντὶ τοῦ ἐφ᾽ ἃ προφςεποιοῦντο ἐξελθεῖν καὶ ἅμα 
ἀπιέναι. ---- 12, ΠΙροκεχωρηκότες] πόῤδω γεγονότες. (1. «4ὖγ.) --- 

Ολν». ΟΧ. ᾿1γγέλλεται. γαΐ. 
ἀγάλλεταίι. "Μοκαι. ἀγγέλεται. 
“Πανδημεί οὔ. ἢ). 

9. ἹΠροκαταληψομένους. Ὦ. 
προληψ. Ἐ. καταληψ. 

Παρεσκευάζετο. ΟἹ, παρεσκεῦ-- 
᾿Ολπῶν Οκ85. Ατιρ. Β6ρ. τ. 

οὐ παι ἀπιθ 16 ΡΙαγο5 σαμι ΗδδοΪς, 
εὐ Βεκκ. υ]ροῦ Ολπων. 

“ιὰ τῶν. Ὁ]. Ἄδερ. (6.) καὶ 
᾿ διεὰ τῶν. 

Τοῖς ἐν. Ατιρ, ῬΑ]. ΤῊ, Ψαῖ. Ἡ, 
Ο. Ὁ. τοὺς ἐν, 564 ἴπ Απρ. δζι 
10. (ἴκ ποῦ 81], πχδη.}) χϑοίθ τοῖς 
ΒΙΙΡΘΥΒΟΥ͂, 

Εἰδότας. Τ. εἰδοντας, τιᾶτᾷ. 
4]. τθδῃ, εἰδότας. 

“παῖς ᾿ς ΡΠ 

αστο. Ὁ. Νὶμπα. Ῥδη. παρεσκευά- 
'ζοντο. 

ΟΑρΡ. ΟΧΙ. Μαντινῆς (Οδ8985. 
Ατρ, Ῥ4]. Βοκις, Τὼ Ο. “αντι- 
νῇς.  αρο (6 Ηδδοῖκ,) ἥαντι- 
νεῖς. (14: Παντιεῖς.) ΟἿ. 1. 1. 
Ῥ. 291. 
Βσπειστο. Ἡ. ἔσπειτο. Ἐ. ἐπέ- 

πειστο. 
ἤάπωϑεν. 1ι. Ν8ι. Β΄ ΚΙ, 

ϑὲεν, «πο δοαθοτο, 81 θεῖ, 

αο 

ἄπο- 
ΟΣ. 



4ἀ᾽ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 

"Ὄλπης, ϑᾶσσον ἀπεχώρουν. 9. οἵ δ᾽ ᾿“μπρακιῶται καὶ 
ο» “ ᾿ ΓΟ, “ 3 , ͵ 

οἱ ἄλλοι, ὅσοι μὲν ἐτύγχανον οὕτως ἀϑρόοι ξυνελϑόν- 

τες, ὡς ἔγνωσαν ἀπιόντας, ὥρμησαν καὶ αὐτοὶ, καὶ ἔ- 
ὅεον δρόμῳ, ἐπικαταλαβεῖν βουλόμενοι. 8. οἵ δὲ ζκαρ- 
νῶνες τὸ μὲν πρῶτον καὶ πάντας ἐνόμισαν ἀπιέναι ἀ- 
σπόνδους ὁμοίως, καὶ τοὺς Πελοποννησίους ἐπεδίωκον, 

καί τινας αὐτῶν τῶν στρατηγῶν κωλύοντας, καὶ φά- 
ὅκοντας ἐσπεῖσθαι αὐτοῖς, ἠδόντισέ τις, νομίσας κατα- 985. 

προοδίδοσθαι σφᾶς ἔπειτα μέντοι τοὺς μὲν Μαντινέας 
καὶ τοὺς Πελοποννησίους ἀφίεσαν, τοὺς δ᾽ ᾿ἀμπρακιώ- 
τας ἔκτεινον. 4. καὶ ἦν πολλὴ ἔρις καὶ ἄγνοια, εἴτε 
᾿Δμπρακιώτης τίς ἐστιν εἴτε Πελοποννήσιος. καὶ ἐς δια- 

1. Θᾶσσον ἀπεχώρουν] ταχυτέρῳ δρόμῳ ἐχρῶντο. (1. Κασσ. 
Α4ὐὖγ.) --- 8. “Ὡρμησὰν καὶ αὐτοί) ἀναχωρεῖν δηλονότι. - 4. Κατα- 
λαβεῖν) φϑάσαι. τις β. Ὁ αὶ τοὺς Πελ. ἐπεδ.] τούς [τε] Πελοπον- 
νησίους ἐπεδίωκον ὥςπερ καὶ τοὺς ᾿Δμπρακιώτας (4υγ. 7.--:--ῖς Καί 
τινὰς αὐτῶν) ξητεῖται, πώς εἷς πολλοὺς δτρατΉγ οὺς ἠκόντισε. τι- 
νὲς μὲν οὖν μετέστρεψαν οὕτω, καί τινος αὐτῶν τῶν στρατηγῶν 
κωλύοντος, καὶ φάσκοντος ἐσπεῖσϑαι αὐτοῖς, ἠκόντισέ τις" τῇ γενι- 
κῇ πτώσει τοῦ ἠκόντισε συνταττομένου οἰκείως, ὡς καὶ παρ᾽ ὉὉμη- 
φῳ" Τοῦ μὲν ἔπειτ᾽ ἀπιόντος ἀκόντισεν. ἴσως δὲ οὐκ ἀδύνατον 
ἐστιν, ἕνα, πλείω ἀκόντια ἔχοντα; πλείους ἀκοντίσαι τῶν στρατη- 
γῶν. ᾿δυνατὸν δὲ τὸ ἠκόντισέ τις καὶ ἐπὶ πλήϑους λαμβάνεσθαι, 
οἷον, καὶ ἄλλος καὶ ἄλλος ἠκόντισεν. -- 7. Καί τῦραο- ἢ καί 
τινὰς τῶν ἰδίων στρατηγῶν κατηκόντισαν οἱ ᾿ἀκαρνᾶνες, κωλύοντας 
καὶ φάσκοντας γεγενῆσθαι αὐτοῖς σπονδὰς, καὶ ἄδειαν δοθῆναι 
τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῖς ὑπὸ “Ἰημοσϑένους. οὐκ εἶπε δὲ τινὲς, 
ἀλλὰ τὶς, μιμούμενος τὸν Ομηρον" κἀχεῖνος γὰρ πολλοὺς ἀκοντέ- 
σαντας σημαίνων, πρὸς ἑνιπὴν πτῶσιν συνέταξεν, [ἀκόντισεν εἰ-- 
πῶν.- (40γ. 1] --- 8. Αὐτοῖς)] τοῖς Πελοποννησίοις. ((λ. Αγ.) --- 11. 
ἜΡρις] ἀμφιςβήτησις. 

δὔποῖ. δᾶ 11, 51. οἵ 10», δᾶ 
ῬΈσυ. Ὁ. 9. 

ῷ, Ἐυνελθϑόντες. ΕΟ. Μοβαιι. 
ξυνεξελϑόντες (ἰδὲ ᾳιοα 1116 

δ Ῥῖο ἢ). Οπιπΐα νοῦρα οὕτως 
-ξυν. αἰϊφαδπΐητη ΟΡ ϑοισα. Υ1ὰ, 
δαμποῖ. 

Ζρόμῳ. Ἡΐης αα ἀπιέναι ἴῃ Η, 
ἴασιιπα δαρρ οία ἃ]. τη8ῃ, ἴπ 
πιᾶγς,. 

᾿Ἐπικαταλαβεῖν. ϑ080]. π οᾶρ. 
οἱ ᾿ηἀθ τπᾶύϑ. δίθρη. κατα. 

8. ᾿Ἐπεδίωκον. Ο. Ἐ. Ὠ. 1. 

Ὥδη. ἀπεδίωκον, «ιοᾷ πΐοα ποὺ 
αρῖτππι. 14. Ιμἀ, Οτ. καὶ ἐπεδ. 

αὐτῶν. Οτ. τῶν αὐτῶν. Τὰ α. 
ῬΥοχίπληι τῶν 58. Υ. 

Ἠκόντισε. Ο. Β. Μοβαι. ἦ- 
κόντησε. Απῖθα Ὁ. στρατιγῶν. 

Τοὺς μέν. Μέν οπι. Ατ. ΟἾΓ, 
ΠὨ δη. 

᾿Δμπρακιώτας. ῬΑ]. ᾿δαπαρα- 
κιῶτας, οἱ οἰτουπηῆθχο μὶς ΠΥ 
οἴϊαπι ο. 109. υὐϊειχ, 

4. Εἴτε Πελοποννήσιος. ῬτῸ 
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ι0 

᾿(ἀριᾷ (11, ἐφυγωνῚὴ, 

ΕΤἼΟΣ ΣΤ. ΧΕΙΜΏΝ, ΚΙ Φ. οια.. οιβ΄. 408 

΄ 3 » 3 “ ο 2 »»Ἤ , Ψ 

κοσίους μὲν τινας αὐτῶν ἀπέκτειναν" οἵ δ᾽ ἄλλοι διέ- 
Ε ᾿ ᾽ “δ. “ εάῳ, ι - Ἷ 

φυγον ἕς τὴν Δγραΐδα, ὅμορον οὐδαν" καὶ Σιαλύνϑιος 
3 " ν Ἁ - 3 , ’ Ἢ ς . “ξ 

αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῶν “Φγραίων, φίλος ὧν, ὑπεδέξατο. 

- »" , 9 - ᾿ 

( Τοῖς ἐκ τῆς πόλεως ᾿ἀμπρακιώταις, ἐπὶ ᾿Ιδομένην ἀφικομένοις, 
“Ἰημοσϑένης ἐπιπίπτει, καὶ τοὺς πολλοὺς αὐτῶν διαφθείρει. Ἴ ἢ 

ριβ΄. Οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ᾿Αμπρακιῶται ἀφικνοῦν-- 
ται ἐπ᾽ ᾿Ιδομένην. ἐστὸν δὲ δύο λόφω ἡ ̓ Ιδομένη ὑψφη- 
λώ" τούτοιν τὸν μὲν μείζω, νυχτὸς ἐπιγενομένης, οἵ προ-- 
ἀποσταλέντες ὑπὸ τοῦ Ζημοσθένους ἀπὸ τοῦ στρατοπέ- 
δου ἔλαϑόν τὲ καὶ ἔφϑασαν προκαταλαβόντες ̓  τὸν δὲ 

ἐλάσσω ἔτυχον οἱ ᾿ἀμπρακιῶταν προαναβάντες, καὶ ηύ- 
λίδσαντο. 9. ὁ δὲ “ημοσϑένης δειπνήσας ἐχώφεν, καὶ τὸ 
ἄλλο στράτευμα ἀπὸ ἑσπέρας εὐϑυὺς, αὐτὸς μὲν τὸ ἤ- 
μισυ ἔχων ἐπὶ τῆς ἐρβολῆς, τὸ δ᾽ ἄλλο διὰ τῶν ᾿ἄμφι- ὁ 
λοχικῶν ὀρῶν. 8. καὶ ἅμα ὄρϑρῳ ἐπιπίπτει τοῖς ᾽4μ-- 
πρακιώταις ἔτι ἐν ταῖς εὐναῖς, καὶ οὐ 'προῃσϑημένοις 

τὰ γεγενημένα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον νομίσασι τοὺς ἕαυ- 

ιβ΄. 19. πὶ τῆς τῆς ἐςβολῆς) ἐπὶ τῆς ἐφόδου τῆς κατὰ τῶν ἐν- 
αντίων. (1. 

εἴτε Ο, Ἐ, ἢ, η6 14 αυΐϊάοπι ξ4]- 
850, Οἵ- εἶγε, Μοϑβαιι, ἤ ἯΣ: 

Τινάς 5. ν. αἿ, πδη, 
δαμοῖ, δὰ ΜΉΗΙ, 921. 
““ὐτῶν ἀπέκτειναν. οσαιι. ἀπ 

πέχτ. αὖτ. 

“!΄ιέφυγον. Ο, Ὁ. Οἴγ. ἔφυγον 
ΤΩΣὨτι5 

. Αἰ να, 

Β6ηθ. 
᾿Δγραΐδα. Ὥ. ΑΥ, Ογ. απ. 

Γραΐδα. ., Ῥοδβίπγθ. νυἱᾶ, 146. 
[11], 102. - 909. [1Π|, 106. ] “ 
ὙΑΘ55. Ααα. 1. φ, Ρ. 148. 
“Ὅμορον. Ἐ-. ὅμ. αὐτῶν, εχ ἴη- 

ΕΤΡΥ, 

“ὐτούς ἴτι γχαγρ. ΒΡ 6, τδῃ.ν 
Πδρ6ὲ 1. 
Ξ Ολν. ΟΧΠ, ᾿πφικνοῦνται οπι. 

“100 85. ΡΝ, 8], π]8), ΕἸ. 
Ἢ ᾿Ιδομένη ὑψηλώ δᾷ πιαγρ, 

γοοῖς Ο. 

Τὸν δὲ Ὀ]Θη6. 8455, (. Ῥᾳ]. 
ΒΡ. οἱ Βαιιὰ ἀμπρίθ ρίπτθβ ρτὸ 
νυΐο. τὸν δ᾽. ΟΕ, 1, 1. Ρ. 917. εἴ 
ἘΔΥΥ͂. αἴ βοΥ. βουῖρῦ, 

9. Καὶ τὸ ἄλλο. Β. καὶ καὶ 
ἄλλο. 

Σιράτευμα, ὭὮ. στρατόπεδον, 
8604 1ῃ τηᾶτρ, 684, τηδη. στρά- 
τευμα. Οἵ. Βογῃ, (6 φϑπι. ὕγτυ. 
γοο. Ρ. 43. 

“Ἐπί οπγ. στ. 
8. ᾿Επιπίπτει. ῬαΙ. Μοβαιι. 

ἐπίπτει. Ορὰ. Βας5. εχ οηϊθπά. 
οἵα Ὁ), δὲ (6χ φυΐθιι5 Β6κΙς. ἐκ- 
πίπτει τλα]6 αἴΐουε) Αὐ. ΟἾγ. 8, 
ἐμπίπτει. 888 τιοϑβύχιμι γθηῖ 5. 1- 
ἴο ξαοΐδμλι θ61η0 βρη ῆοαῖ, ΟΣ, 
δ. 5. ἵ 

Καὶ οὐ, Οὐ 5.ν. σ. 
Προῃσϑημένοιρ. Ἐν ιν προῃ- " 

σϑομένοις, ἰο οἰιπὶ ἀξ 8. ἥ. 
Γεγενημένα. Ὁ. προγξγ. 

σοῦ 



ΣΡ» 
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τῶν εἶναι" 4. καὶ γὰρ τοὺς Μεσσηνίους πρώτους ἐπί-- 
τηδὲς ὃ Ζημοσθϑένης προὔταξε, χαὶ προςαγορεύειν ἐχέ- 

λευε, “Ζωρίδα τε γλῶσσαν ἱέντας, καὶ τοῖς προφύλαξι 
πίστιν παρεχομένους, ἅμα δὲ καὶ οὐ καϑορωμένους τῇ 
ὄψει, νυκτὸς ἔτι οὔσης. 5. ὡς οὖν ἐπέπεσε τῷ στρα- 
τεύματι αὐτῶν, τρέπουσι" καὶ τοὺς μὲν πολλοὺς αὐτοῦ 

διέφϑειραν, οἵ δὲ λοιποὶ κατὰ τὰ ὄρη ἐς φυγὴν ὥρμη- 
σαν. 6. προχατειλημμένων δὲ τῶν ὁδῶν, καὶ ἅμα τῶν 
μὲν ᾿ἡμφιλόχων ἐμπείρων ὄντων τῆς ἑαυτῶν γῆς καὶ 
ψιλῶν πρὸς ὁπλίτας, τῶν δὲ ἀπείρων καὶ ἀνεπιστημόνῶων 
ὕπη τράπωνται, ἐοπίπτοντες ἔς τε χαράδρας καὶ τὸς προ- 

λελοχισμένας ἐνέδρας; διεφϑείροντο. 7. καὶ ἐς πᾶσαν 
ἰδέαν χωρήσαντες τῆς φυγῆς, ἐτράποντό τινες αὶ ἂς 
τὴν θάλασσαν, οὐ πολὺ ἀπέχουσαν" καὶ ὡς εἶδον τὰς 

᾿Αττικὰς ναῦς παραπλεούσας ἅμα τοῦ ἔργου τῇ ξυντυ- 

χίᾳ, προςένευσαν, ἡγησάμενοι, ἐν τῷ αὐτίκα φόβῳ κρεῖό- 

1. ᾽᾿Ἐπίτηδες} ἐσκεμμένως. (Ἁ.- Α4ὐγ. ) - 3. ᾿Προὔταξε] προπο- 
ρεύεσϑαι δηλονότι. (}. 4ὐγ. ) -- 18. Ἔτράποντό τίνες) φεύγειν δη- 
λονότι. (λ. Αὐγὴ -- 15. Ἅμα τοῦ ἔργου τῇ ξυντυχίᾳ) τῷ ξυμβεβη-- 
κότι τῆς δυςχερείας. (λὶ “4ὐγ.) κατὰ τύχην. τηνικαῦτα ἡνίκα ἡτ- 
τῶντο. --- 16. Προςένευσαν)] προςέπαυσαν (ὃ προφέπλευσαν 3) Ὥ. 
Κασσ. Αὐγ.) -- 

4. Μεσσηνίους. Ὦ. 1. Ἐ.. ΑΥ΄ 
ΟἾγ. σιιγβιι Δῆεσηνίους. Ὑ]Α. 
δογιρῖ, αἴβοῦ. ο. 1075) 1. Οπιηὶβ 
δυιῖθπηὶ ἤᾶθα ρΑΥΑΡΥ. οὐβμα βόας 
ἀο ραγϑηΐῃθδία ἴδοις, 

Πρώτους οτὰ. 1. Αἱ νἱά, 1, ἢ; 
Ῥ. 197. 

“Προςαγορεύειν, ΑΥ. προαγ. 
κέλευε. Ναῖ. Ὁ. 1. ἐκέλευσε. 

Αἱ νὰ, δὰ Χϑη, Απδρ, Ν,, 8; 18. 
οἱ δαποῖ. 84 1, 119. 

“Ἰωρίδα. 1. ται. π1816 “Ἰωριάδα. 
Καὶ οὐ. ΟΥ. ΑΥ. Ὅτ, οἱπ. καί, 

δἰ Αὐ. ΟἾσ. ρύὸ οὐ Βαρθηῖΐ οὐδέ. 
5. Ἐπέπεσε. Οοα. Βα45. 6χ 

δηιοπᾶ, ἐπέπεσον. Αἱ νὶἱά. 1. 1, 
Ρ. 97. 

ΟἾσ, καὶ προχασ. ([ογέδβϑθ β')18 
δέ, «υοα 5Ξϑααΐτιτ,) [Ι͂ὼ Β. 1. 

μἱ ψμροώης: γονονι. ΒΕ 1, μ 8. 
ἃ]. τηδῃ, 

“ἀπείρων. ῬΑΛΝΝ ἀπείρων τε. 

“Ὅπη 6855. Ἀπρ. ΟἹ. Ο. Ε΄. ῬΑ]. 
(ἰς οὐ ξόγίαβββ 8111 αιιοαιθ οἰμπε 
Σ᾽ ϑυρβοτ. εἷν,͵ ἀονΑχὶ οΣδι Ὁ, 
149.) 1᾿. ὕαῖ. Ἡ. Ἄς. (6.) δε. 
Ὡ, 1, ἘΦ ιλᾶ. - δίοκαι. πι. ἤδδοκ. 
Βεκκ. ψυῖρο ὅποι. ,Ὅπὴ ΡῬδοεῖπι 
Ῥ]δῖ, 1π ἊΝ ΘΠ Ὁ ΑΡοΪ. ΘΟΟΥ͂, 
Νοβίοσ ὅποι ΑἸ1Ρ1 ὅπη. ν]ά, 
Ιηἀ. “ ὙΥΑδ5. ΙΝ, 18. ἀπορήπ 
σαντες ὕπη καϑορμίσωνται. 

ἜΣςς τε. ΟἹ. ἐς τάς. Νβα τέ πε 

“ιέφϑειραν. Οὐοά ΞΘαμοΡαῦαν 
Ῥυποΐαμι, ἵἴμὰ σοι τηπΐαν 
Ηδδοκ, 

6. ΠΠροκατειλημμένων. Α΄. 

τὰς ᾿αρόὲ Οτ. 

“Τὰς προλελοχισμένας. 
προλελοχιμένας.. 

7. Παραπλεούσας. [ν ἈΘ 5. ΤῸ. 

Ὦ. τὰ 

10 

18 



236, 

10 

ΕΤΟΣ ΣΊ. ΧΕΙΜΩΝ. ΚΕΦ. ριβ΄. ριγ. 405 

ὅον εἶναι σφίσιν ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ναυσὶν, εἰ δεῖ, δια- 
φϑαρῆναι, ἢ ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ ἐχϑίστων ᾿“μφιλό- 
χων. 8. οἵ μὲν οὖν ᾿Δμπρακιῶται, τοιούτῳ τρόπῳ κα- 
χωϑέντες, ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐσώϑησαν ἐς τὴν πόλιν. 
᾿ἀκαρνᾶνες δὲ, σχυλεύσαντες τοὺς νεχροὺς, καὶ τροπαῖα 

στήσαντες, ἀπεχώρησαν ἐς [Ἴργος. 

(Κήρυκος τῶν ᾿ἀμπραπιωτῶν «αἱ ᾿ἡπαργᾶῶνος περὶ τοῦ πλήϑους 
τῶν τεϑνηκότων διάλογος. ᾿Φμιπραπίας πάϑος μέγιστον.) 

ριγ. Καὶ αὐτοῖς τῇ ὑστεραίᾳ ἦλθε κήρυξ ἀπὸ τῶν 
ἐς ᾿ἀγραίους καταφυγόντων ἐκ τῆς ᾿Ολπὴης ᾿Δμπρακιω- 

τῶν, ἀναίρεσιν αἰτήσων τῶν νεχρῶν, οὗς ἀπέχτειναν 

ὕστερον τῆς πρώτης μάχης, ὅτε μετὰ τῶν Μαντινέων 

6. ᾽ς "4ργος] τὸ ᾿δμφιλοχικόν. (λ. 40γ.) 

οιγ΄. 7. Καὶ αὐτοῖς ἦλθε κήρυξ -- --Ἰ ἐσχημάτισδ τὸ αἰτή-- 
σοντες πρὸς τὸ ἦλϑε κήρυξ. δυνάμει δὲ τοιοῦτόν ἐστιν" οἱ εἰς ᾽4- 
γραίους “καταφυγόντες πήρυχα ἔπεμψαν, αἰτήσοντες ἀναίρεσιν ἜΣ, 
πρῶν, οὺς ἀπέχτειναν ᾿ἀκαρνᾶνες ὕστερον͵ τῆς πρώτης μάχης. πρώ- 
τη μὲν γὰρ μάχη ἐγένετο πρὸς τὸν Ἐυρύλοχον. καὶ τοὺς Πελοπον-- 
νησίους» δευτέρα δὲ ἡ ἐν τῇ φυγῇ πρὸς τοὺς ᾿ἀμπρακιώτας, τρίτη 
δὲ ἡ πρὸς τοὺς ἐν ᾿Ιδομένῃ. ὁ οὖν κήρυξ τὴν ἀναίρεσιν ἡτεῖτο τῶν 
δευτέρᾳ μάχῃ τεϑνηπότων, οὐκ εἰδὼς ὅτε τρίτη γέγονε μάχη. ἐν ἡ 
σολλοὶ ἀπώλοντο. --- 

τη. δαἀποίᾳία δϑὲ βουϊρίῃσβ Τροπαῖα, Ό. Μοςαι, τὰ τροπ. 
προςπλεούσας. 

Εἰ δεῖ (655. Δπρ, 6]. (, ῬΑ], 
1τ. Νναῖ, Ῥθρ. (6.) οοὐ, Β85. 
((41:1.) ὅτ. 19. Ἐν πα, (ἢ χὰ 
οοπλμποιίτη εἰδεῖ αχβῖασο ἀϊοιιῖ,) 
ἹΜοβάα, τ, (πὰ απὸ ἰάθη δεῖ 
οΧ οογγϑοῖ) Αὐ, Οὔγ, 1) 8}. ὶ 41}. 
Ἠδδοῖ.. Βοκὶς,, ηϑιη ΒΟΥ ρίαγϑη 
ἴαπι ΑΡΥΘβοῖ, δα ργϑοίεγες- 
Ῥϑηΐ νι]ρ, ἤδη. 1 Ἐ, εἰ δή. 

“Ππαφϑαρῆναι. Ο. διαφϑεῖραι, 

ἀρῆναι 5. ν. 
᾿Δμφιλόχων. Μοδαα. ᾿ἥμφιλο-- 

χιτῶν. 
8, ᾿Ἐσώϑησαν. ῬΑ]. χυχοι8. ἐ- 
σῴϑησαν. Οἱ, ἀθ Ατ, οὐΐέ, Ρ. 
1560. 

Νεχρούς. 
χϑρούς. 

Ἄν. Ὅν. Ὅδη: ἐ- 

Ὦ. τροπαῖον. ἸΝουηδη ρυόορατο- 
Χυΐομομ δϑ᾽ ἦπ ῬᾺ],. οἵ. 1, 1. Ρ. 
214. 

᾿ἡπεχώρησαν. ΜοΞξχι. ἀνεχώρ. 
λΡ. ὌΧΙ. κήρυξ: ῬΔΙ. 

(ΒΒ κκ, 1π πλίππ. ΘΧΘμ.Ρ}].} πΐα 
εἱ 8. 4, κῆρυξ. Οἵ, ἀδ Αχὶ, οΥἱῖ. 
Ὁ. 1901: 

Καταφυγόντων. ΑΥ. Πδῃ. κα- 
ταφεῦυγ. 

Ἔκ τῆς Οα55. Ατρ. Ο. Ἐ΄ ῬᾺ]. 
1, αι, Η. Βορ. (6.) οοὐ. Βες. 
Ὁ. 1. ΑΥὐῊ Ο)ν. Ὠδη.- Ηδδοῖ. 
ΒΕΚΚ. ψιῖρο ἀπὸ τῆς. 

"θλπης. Απὰρ.᾽ Ολπῆς. ΟΥ̓. Ξογρε. 
αἴβου. ο. 105. Μίῶοχ ϑοποι αβίθ 
αἰτήσοντες 5ογϊρύμμα ἐμ θ 158 
ΒΌΒΡΊΟΕΥΘ, 
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καὶ τῶν ὑποσπόνδων ξυνεξήεσαν ἄσπονδοι. 9, ἰδὼν δ᾽ 
ὁ κήρυξ τὰ ὅπλα τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως ᾿Φμπρακιωτῶν, 
ἐθαύμαξε τὸ πλῆϑος᾽ οὐ γὰρ ἤδει τὸ πάϑος, ἀλλ᾽ ᾧετο 
τῶν μετὰ σφῶν ἐῖψε. καί τις αὐτὸν ἤρετο ὃ τι ϑαυ- 
ἐιάξζοι. καὶ ὁπόσον αὐτῶν τεϑνᾶσιν, οἰόμενος αὖ ὃ ἐρω- 
τῶν εἶναι τὸν κήρυκα ἀπὸ τῶν ἐν ᾿δομέναις. ὁ δ᾽ ἔφη 
διακοσίους μάλιστα. 4. ὑπολαβὼν δ᾽ ὁ ἐρωτῶν εἶπεν, 
οὔκουν τὼ ὅπλα ταυτὶ φαίνεται, ἀλλὰ πλέον ἢ χιλίων. 
αὖϑις δὲ εἶπεν ἐκεῖνος, οὐκ ἄρα τῶν μεϑ᾽ ἡμῶν μαχο- 
μένων ἐστίν. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, εἴπερ γε ὑμεῖς ἐν ᾽1δο- 
μένῃ χϑὲς ἐμάχεσϑε. ἀλλ᾽ ἡμεῖς γε οὐδενὶ ἐμαχόμεϑα 
χϑὲς, ἀλλὰ πρώην ἐν τῇ ἀποχωρήσει. καὶ μὲν δὴ 
τούτοις γὲ ἡμεῖς χϑὲς ἀπὸ τῆς πόλεως βοηϑήσασι 

8. ᾽41λλ᾽ ᾧετο τῶν μετὰ σφῶν εἴναι] ἀλλ᾽ ὥετο τῶν μετὰ σφῶν 
ἐν τῇ δευτέρᾳ μάχῃ. πεπτωχύτων εἶναι τὰ ὅπλα. --- 4. Καί τις αὖ- 
τὸν ἤρετο --] δύο ἐρωτᾷ, ἕν μὲν, τοῦ χάριν ϑαυμάζοι, ἕτερον δὲ, 
πόσους οἴεται τῶν ἰδίων τεϑνηπέναι. ὥςπερ δὲ ὁ κηουξ οὐκ ἤδεε 
στερὶ τῆς τρίτης μάχης, οὕτως ὃ ἐρωτῶν οὐκ ἠπίστατο σερὶ τῶν 
ἐν ποίᾳ μάχῃ πεπτωχότων ὁ κήρυξ ἧκεν, ἀλλ᾽ ἐνόμιζε περὶ τῶν 
ἐν τῇ τρίτῃ μάχῃ τεϑνηκότων ἐληλυϑέναι. - ἃ. Οὔκουν τὰ οπλὰ 
ταυτὶ φαίνεται] λείπει τὸ] Τ τριακοσίων ἡ [εἷναι] μόνων. -- 10, 
Κι, Ὁ λ γος ἀπεχρίνατο ἢ τὰ ὅπλα εἰσὶν ὑμέτερα “δηλονότι. "τᾶς 4ὐγ.) - 
11. ᾿4λλ᾽ ἡμεῖς γε οὐδενὶ ἐμαχόμεϑα ,.χϑές] ὃ κήρυξ εἶπεν ἀπὸ κοι- 
εἰς - 12. Καὶ μὲν δὴ τούτοις γε ἡμεῖς) ἀπὸ κοινοῦ, ὁ ἐρωτῶν 
εἰπε. 

ἐΞυνεξήεσαν. Τί, ξυνήιεσαν (ξυν- 88:ι΄ Θὲ 1ξα Ὑϑϑου ρθη ἄτη: πδηὶ 
ἠεσαν). 

8. Αὐτόν. Ἐ.. πα, Β. ΑΙά. 
ΕΊοΥ, Β85, (64... πομ οοὔ, Β85.) 
ϑίθρῃη. 1. αὐτῶν. 

ἬἭρετο. Μοβᾳι. εἴρετο, φιοᾶ 
να Γπιοῖὰη. Ὁ. Ὦ. ΧΧ, 4. εἵ 
ΑἸ1Ὶ ΔΙ πα ο δἐΐδηι ἐγρὶβ 6Χ-- 
Βουϊρέα ΘΧΘΠ0]8 Οσοιιραντῖ, 

Θαυμάξοι. Ἀ65. Ὁ. ϑαυμάξει, 
το ΠΟ ΟΡτΙ8.). 4πδη ιιαι τὲ- 
ϑνᾶσιν κοααϊταγ. ΟἿ. ᾿ῬΒΙοχβοΙι, 
Οὐ. 8. 8538. 5. 1. ταυμάξει. Τῃ 
ϑ6101. να]θαίτιαν ϑαυμάξει, οΧ 
Δὰρ. τλιιζαν 1Π11185. 

Α4ὖ. Ο. Ἡ, Οτν, οὖν. Ὁ, 1,.Αγ. 
ἰιν, 8. ἄν. 
Τὸν χήρνυκα. 81, τὸ χήρυγμα. 
᾿Ιδομέναις. ΑΥ, ἸΙδομένῃ. »Έοτ- 

ΑἸ [Ραιῖο ροβὶ δὲ δδρ. ᾽119, 1 
ΤΉΙιΟΥ ΑἿΣ 5᾽ ἢ ΘΆ]ΑΥΊΕΟΥ ἀ] οἴ τατ. ς 
ΗῦΏ 5, (Οουβοηθῖῦ ΚΙβῖθν. 86 
Βομηθα. εὐ 4118 αρμά Τάοηιθτοτι 
αἰχῖε, Τα ἑαπιόη "λποαι εἰ [Ολπη, 
Πλάταια οἰ Πλαταιαί, εὲ δρυὰ 
1105 50Υ] ἱρίουϑβ Ταρσύς οἱ Ταρσοΐ, 
Ισσός οἱ Ἰσσοί ὁῖο. Νοι ροχιῖ- 
δῦ πιο Εὐδομένη ΤΠ 100. δι 
οὐ Κ᾽ 55. δὰ (ὐαί}}, "Ὁ. 210, σοπι- 
Ῥαγαΐ Ὑναβξθ. 

Ζιακοσίους. ϑοῖνοῖ, σουγιρὲθ 
τριακοσ. Ν]ά. οαρ. 111, ζ. 

ά, Οὔκουν. Ῥᾳ]. οὐκοῦν. Οἵ. 
οὐκ οὖν. Μοκχ ῬαΪ. πλέον ἧ. 

Εἴπερ γε, αὶ, εἴπερ τε. 

᾿Ἐμαχόμεϑα χϑές. Β. στ, χϑές. 
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τῆς ̓ Φμπρακιωτῶν ἐμαχόμεϑα. δ. ὁ δὲ κήρυξ ὡς ἤκουσε, καὶ 
ἔγνω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς πόλεως βοήϑεια διέφϑαοται, ἀνοι- 
μώξας, καὶ ἐκπλαγεὶς τῷ μεγέϑει τῶν παρόντων κακῶν, 

ἀπῆλθεν εὐθὺς ἄπρακτος, καὶ οὐκέτι ἀπήτει τοὺς νε- 

τρούς. 6. πάϑος γὰρ τοῦτο μιᾷ πόλει “Ελληνίδι ἐν ἴσαις 

ἡμέραις μέγιστον δὴ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τύνδε ἐγέ- 

νετο. καὶ ἀριϑμὸν οὐκ ἔγραψα τῶν ἀποθανόντων, διό- 

τι ἄπιστον τὸ πλῆϑος λέγεταν ἀπολέσϑαι, ὡς πρὸς τὸ 

μέγεϑος τῆς πόλεως. ᾿Δμπρακίαν μέντον οἶδα ὅτι, εἰ ἐ- 
βουλήϑησων ᾿Ζκαρνᾶνες καὶ ᾿Φμφίλοχοι, ᾿᾿ϑηναίοις καὶ 

“Ζημοσϑένει πειϑόμενοι, ἐξελεῖν, αὐτοβοεὶ ἂν εἷλον" νῦν 
δ᾽ ἔδεισαν μὴ οἵ ᾿ϑηναῖοι, ἔχοντες αὐτὴν, χαλεπώτεροι 

σφίσι πάροικοι ὦσι. 

(διανομὴ τῶν σκύλων. ΟἹ ᾿᾿“ϑηναῖοι καὶ Πελοποννήσιοι ἀπέρχον- 
ται. ᾿Αἀμπρακιώταις ᾿ἀκαρνᾶνες καὶ ᾿Δμφίλοχοε ἑκατὸν ἔτη σπέν- 
δονται. Κορίνϑιοι φρουρὰν ἐς τὴν ᾿Δμπρακίαν ἀποστέλλουσι.) 

οιδ΄, Μετὰ δὲ ταῦτα, 
σκύλων τοῖς ᾿4ϑηναίοις, 
διείλοντο. 

Τῆς ᾿ἡμπρακιωτῶν. ΟΥ̓. τοῖς 
Ῥ΄ο τῆς. 

5. Κακῶν οτα. Ατ, Ὠδπη. 
6. Πόλξει οὔ. Αὐ. Ογ. Πδπ. 
Μέγιστον δή. 4]}η οτι. Ὁ. 
᾿Δμπρακίαν. ., Ἠδδο ΥΟΧ Θεΐατη 

βουϊρία ΥΘΡΘΥΪΓ ῬΘΥ Β ῬΥῸ π. 
810 1 σπῖτι ΟἹ Κ1ΒΡΆ- 
ΚΙΩΤΑΝ. “ ΗἩσ8995. ,» Γπποναῖ- 

465 5ΘΠΊΡΘΥ ΟἸΤΠῚ ΐπ ̓δμπρακία οἱ 
᾿Δμπρακιῶται. «ὙΨΥΑ58,.,, Ὠίνου- 
βίαι θπι βοχϊρίθγαθ οὐΐδηι 816- 
ῬΊδητι5 δαποίανι ἴῃ ᾿“μβρακία. 
Ἐαβ δι μῖτι5 δα Π]ΟῺΥ 8, Ῥοεχῖθβ ν. 

4098, ἀρχαϊκώτερον ῬΘΥ σ’; τιϑῖΓα-- 
{15 ΡΘΥ Γ' ΒΟΥΙΌΙ αἰοῖς, Ῥαϊπιθσ, 
11. Οὐδοο, δηΐξ, 7. βου 6 η5 Τμῖι- 
ογ ἀϊάθηιν πουηθ τιγ}}15 πῸπ Θχ- 
ΡΥΪπΊθτΘ, 566 ἑδπίτιην ρ᾽ 6 η 1116 πο- 
ἴπθη ᾿“μπρακιώτης ᾿ΔΙΟΥΘ., ΠΟ 
πιειίηθγαι Βυΐιδ Ἰοοί. 8οᾶ οἱ 

τρίτον μέρος νξίμαντες τῶν 
τὰ ἄλλα κατὰ τὰς πόλεις 

καὶ τὰ μὲν τῶν ᾿Αϑηναίων πλέοντα ἑάλω, 

γυγϑιβ ᾿ἡμπρακίαν σᾶρ. 564- ἴῃ 
πθ Θχρυπϊ ΤΠον 1468. “ 
ὉῦΚ. Ααα. 1. 9. Ῥ». 140. 

᾿Δκαρνᾶνερ. Ναὶ. Οτ. οὗ άκαρν,, 
1 5. ν. 4]. τχδῃ, α. 

᾿Ἐξελεῖν. Ἡ. ἐξελθεῖν. ῬΑ]. ἐ- 
πελϑεῖν. (Τὰ διελεῖν οἱ διελϑεῖν 
οομξιιθα Χοη, ΑΔ}. 11, 4, 22.) 

Οἱ ᾿ἀϑηναῖοι. Ὁ. εἰ άϑην. 

Σφίσε πάροικοι. Ο. πάροικοι 
σφίσιν. 

σαν. ΟΧΙΨΓ. 
ψείμαντες οἵμ, ΟΥ̓. 

Κατά. Ὧδῃ. καί. 
Πλέοντα. 5 ΠΠλέονα 16 51556 νὶ- 

ἀειαν 411 [ψιαθ «ἀεποπίοτιο δας 
ΘΟ ΣΟΥ Τδγ), ρίοταφιιθ ζ{μογαγιῖ 
ἐπιέοτοορέα). “ ΗΠ), Πθοῖθ το- 
οθαϊϊοτοδ: ἐγ παυΐραΐέογιο οαρέα 
διε. 

Τρίτον μέρος 
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τὰ δὲ νῦν ἀναχείμενα ἐν τοῖς ᾿Αττικοῖς ἱεροῖς Ζημοσϑένει 
ἐξῃρέϑησαν τριακόσιαι πανοπλίαι, καὶ ἄγων αὐτὰς κατέ- 
πλευόε. καὶ ἐγένετο ἅμα αὐτῷ μετὰ τὴν τῆς «Αἰτωλίας 
ξυμφορὰν ἀπὸ ταύτης τῆς πράξεως ἀδεεστέρα ἡ κάϑο- 
δος. 9. ἀπῆλθον δὲ καὶ οἵ ἐν ταῖς εἴκοσι ναυσὶν ᾽άϑη- 

ναῖον ἐς Ναύπακτον. ᾿Ακαρνᾶνες δὲ κχαὶ ᾿Δἀμφίλοχοι, 
ἀπελθόντων ᾿ἀϑηναίων καὶ Ζημοσθένους, τοῖς ὡς Σα- 

λύνϑιον καὶ ᾿Ζγραίους καταφυγοῦσιν ᾿μπρακιώταις καὶ 
Πελοποννησίοις ἀναχώρησιν ἐσπείσαντο ἐξ Οἰνιαδῶν, 
οἵπερ καὶ μετανέστησαν παρὰ Σαλύνϑιον . 8. καὶ ἐς 337. 

τὸν ἔπειτα χρόνον σπονδὰς καὶ ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο 11 
ἑκατὸν ἔτη ᾿Δἀκαρνᾶνες χαὶ ᾿Αἀμφίλοχοι πρὸς ᾿Αμπρακιώ- 

Τὰ δὲ νῦν --- ἱεροῖς, 9. ΟἸταξ 
ΤΠοΙη85 1 ἀνακείμενος.“ ὈΌΚ. 

᾿ξηρέϑησαν. .7. ΠΠοΠπια5. ΝΙδρ. 
ἴῃ ἐξεῖλε: ἐξεῖλε τῷ δεῖνε γέρας 

καὶ ἐξῇρε. [ἐξήρει 9 ἐξῃρέϑη) 
Θουπυὸδίδης" “]ημοσϑένει--πανο- 
πλίαι. ΟΡ νῖ5 οϑὲ μὶς τἰβτι5 ν ϑυ- 
}ὶ ἐξαιρεῖν ργο δοῦναί τι ὡς ἐξ- 
αἰρετον. ϑονο αβὶθβ ρᾶυνι5 Ηο- 
χΑΘΥῚ ἴῃ 1Π1ΔΠ α΄. 869. Ἔκ δ᾽ ἕλον 
᾿ἀτρείδη Χρυσηΐδα" ὡς ἐξαίρε- 
τον, ᾿παα], ἔλαβον καὶ ἔδωκαν, 
Ααα, 101 Ἐπιδίδτη. Ρ. 119. δὲ ἵπ 

ΤῸ τ 5: ΘΟ ΘΕ ΘΝ, 8 
ῬίυγΑ]1 να, Ἐ: 1, Ρ. 99. 

Αὐτάς. ΟΥ. αὐτός. 
"Ἅμα οπι. ΟἹ. 
Αὐτῷ. Τ)αι. αὐτῶν. 
Τῆς “ἰτωλίας Οἀ55. Ατισ, ΟἹ, 

Το. νας, Ἧς περ. [05.) 08. 8558: 
Ηδδοῖς, ΒΕΚΕ,, πὶ Οδξ5, ἴδηι 6, 
Ἡ. εὐ Β6ρ, (6.} γϑοθῆβ 1η8}118 
Ἰηΐ, ν ύβ, βουρϑουδὲ ἐκ, τιὲ θϑοϑϑὲ 
ἐκ τῆς Αἰτωλίας, «ιιοά Παθμξ 
ῬᾺ]. Ο. Ε΄. ὅν. ᾿ιηα, (ἀθ το 
ξα]5α δου τε ΒΟΚΚ.) ΨΝαϊρο ἐν 
Αἰτωλίᾳ. (Ὁ. ἐν τῷ “ἰτωλίῳ.) 
»» ΝΊάθοθε. ἈἰΡΥΔΥ δἰ ] σοι 
ΘΘὨΣ νι) ΘΟ σοι τ ποῖ Ροϊδ- 

γα. ὁ ΗΑΔΟΚ. Ἔκ δι πη 16 Υ 
Ροβίτζιωνι 1Π1, 109, ἴῃ μετὰ τὰ ἐκ 
τῆς “ἰτωλ. τοὶ ν]ὰ δαμποῖ. 

2. Σαλύνϑιον. (455. Ατιρ. ΡᾺ]. 

11. αὶ. Ἀρα. (6.}) ᾿δλύνϑιον. 
Αὐ ν]48 Ρδῖ10 ροβὲ δὲ ς. 111. ἤης 

Καὶ ᾿Δγφαίους οτι. ΟἾγ., τηϊεῖ 
Πᾶθο δαηοίαίϊο ρμοῖϊι5 δα θα θηι 
νεῦρα ροβὶ Σι αλύνϑιον νιῖρο χο- 
ῬΘετα βρθοΐαν (τὸ 1 Ψμα., 48 
41ιο δυγδαὺ Β 6 κ.) 
Ἔξ. Ἠδφπιβίθυη, δᾷ Τμιοίδῃ. ἢ, 

Ι. ». 894, οσομίϊοῖξ ἔξω. Αἱ νἱᾶ- 
δαἀποῦ. 

Οἰνιαδῶν. (455. 6]. στ. Ατ- 
ΟΠγ, )84η. ΑἸὰ. ΕἸου. Βδ5. δίθρῃ.-: 
Ἵ. -Οἰνιάδων. Αἱ νὶἱά, [. 9. ν᾿. 
257. Ὦ. 1. ἀεοίογιιις Οὐφιδων. 
»»Οἱνειάδαι βαὴδ ϑέθρῃαημο εξ 
Θἰθὲ Οὐνιάδαι. ϑὲὶς δεΐαπι Ῥαιι, 
ΘΌΡΒοΟΙ, οἵ ἴοι. ΗΔ8],.“ ΥΥΑ55. 

Οἵἴπερ --- Σαλύνϑιον. Ηδρο ἀο- 
Ῥταναία δὲ οἵπερ ἴῃ οἷπερ οοΥγὶ- 
δοπάμπμι, παρὼ Σαλύνϑιον νοτο 
δι ἰδη αιιαγ. ΟΧ 1 ουρυθύδ 09 
φῬυδθοθας. ὡς ΣΙαλύνϑιον οΥτἵα ἀδ 
Ἰοηάβ, δυΐ ἴῃ παρὰ Σιαλυνϑίου 
οαπλ Ηθυπιάπηο ἡχιΐαπα νἱ- 
ἀομίιγ, ΜΙ. δαᾶποῖὶ. Β, περὶ 
Ζαλύνθιον Παοῦ δὲ ἴΐὰ ἃ ρύ- 
χδη). δἰϊαιη Η, ΝΠ το 411: σ6ατ- 
γιώτιος δὲ Απιρἠοο]ιὶ ρμδίϊοα “46 
ἐπ ογροδίξα οοπιίαπι ἀθάθγα «ἅπε- 
ὑγαοις αἰφμθ Ῥοϊοροπποτιδεδιεδ, 
μὲ αὐ ϑαίῤνπελίωπι οὐ ἄβγαθοβ 
ἐοπίωρογασε, ἐα Οεπίαάὲς αὐϑμπ- 
αἰ. Φμαϊεοψφς δαίγπελϊο 
ομπς «ἀπιύγαοί 5. πὸ ροϑέσγεπε «κα 

ὅ 



φι 
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τας ἐπὶ τοῖςδε, ὥςτε μήτε ᾿μπρακιώτας μετὰ ᾿Δκαρνά- 
νῶν στρατεύευν ἐπὶ Πελοποννησίους, μήτε ᾿ἀκαρνᾶνας 
μετὰ ᾿Δμπρακιωτῶν ἐπ᾽ ᾿Αϑηναίους, βοηϑεῖν δὲ τῇ ἀλ- 
λήλων, καὶ ἀποδοῦναν ᾿Δἀμπρακιώτας ὁπόσα ἢ χωρία ἡ 

ὅ - ὁμήρους Τ᾿ ̓ ἀμφιλόχων ἔχουσι, “καὶ ἐπὶ ᾿ἀναχτόριον μὴ 
βοηϑεῖν, πολέμιον ὃν ᾿ἀκαρνᾶσι. 4. ταῦτα ξυνϑέμενοι, 
διέλυσαν τὸν πόλεμον. μετὰ δὲ ταῦτα Κορίνϑιοι φυλα- 
κὴν ἑαυτῶν ἐς τὴν ᾿ἀμπρακίαν ἀπέστειλαν, ἐς τριακο- 
σίους ὁπλίτας, καὶ ᾿Ξενοκλείδαν τὸν Εὐϑυκλέους ἄρχον- 
τα οὗ κομιζόμενοι χαλεπῶς διὰ τῆς ἠπείρου ἀφίκοντο. 
τὰ μὲν κατ᾽ ᾿ἀμπρακίαν οὕτως ἐγένετο. 

10 

(4. Τὰ περὶ Σικελίαν. ριε΄. οἱς΄. ἀ) ᾿4ϑηναίων ἐς τὴν Ἱμεραίαν καὶ 
τὰς Αἰόλου νήσους στρατεῖαι. Πυϑόδωρος παραδέχεται τὴν 
αὐτῶν ἀρχὴν καὶ ἐπὶ Δοκροὺς πλεῖ.) 

ριδ', Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿4ϑηναῖοι τοῦ αὐτοῦ χει-Ολ. πή. 
-» 2, ὕ Ὁ , δι 2 ΄ 2 “, ἔτ. γ΄. 

μῶνος ἕς τὲ τὴν Ϊμεραίαν ἀπόβασιν ἐποιήσαντο ἐκ τῶν πρὸ Χο 
νεῶν μετὰ τῶν Σικελιωτῶν ἄνωθεν ἐςβεβληκότων ἐς τὼ υχέ. 
ἔσχατα τῆς “Ἱμεραίας, καὶ ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους ἔπλευ- μετὰ 

3 ΄ Ν δι ΟΥ̓ , " Τανον.- σαν. 2. ἀναχωρήσαντες δὲ ἐς Ῥήγιον, Πυϑοόδῶρον τὸν 

᾿Ιδολόχου, ᾿ἀϑηναίων στρατηγὸν, καταλαμβάνουσιν ἐπὶ 

18 

᾿ἡμφιλόχων 58. ν. 41. πιδη. μᾶ- 
Ρεὶ (,, ομι. Εἰ. 1π Β. ᾿μφιλόχω. 

ον 6. Αγ. Ὠδη. 

ά, Ταῦτα. ΕἸ]. ταῦτα δέ. 

ἐΞενοκλείδαν. Βι65. (6.) ἔξενο- 

δοχιξισι ατι7 05. 716 ἀαέα ϑδοοϊοέα- 
26πε οοΐοχισιί. ΑΔααη ΠΥ δαΐθηι 
Ῥοβὲ Σαλύνϑιον ντ]σο καὶ ᾿άγραί- 
οὐς, Πι186 οὁπ|. (455. Απο. ΟἹ. Ἐ'. 
1541]. τύ αἱ. Ἡ. Ἀδρ. (6.}) ΟΥτ. Ὁ. 1. 
Ὑὶμα. τη. δ. 411. Ηδδοῖι, 
ΒΕΚΚ, εἴ δρουΐθ ᾿6χ ργαβθοθᾶά. 
ΟΥἿΘ ἴπθὴλ ἀπ χθυιιηῖ, Ἰλείδην. 

8. ᾿Επὶ --- ᾿άμπρακ. ἴῃ ταᾶγρ. Τὸν Εὐϑυκλέους. ἽοΞκαιι. τοῦ 
Ξ06 φαᾶ, πιᾶη. Ὁ, ἤ7ήτε οπι. Β. Εὐϑ. 

Βοηϑεῖν δέ, ΟΥ. βοηϑεῖν τε 
δέ (οι δέτε, αὐ ΒΕΚΚ, αἴδυ- ᾿ἀφίκοντο. Β. ἀφίκετο. Απῖθα 
τη81,) 

᾿Δμπρακιώτας, Ο΄. ᾿Αμπρακιώ-- 
ταις. 
, Ὁμήρους. Ἐάμο ποδίγασι σοπ- 
Ἰθούπιγαπι πὶ ΟΡ 55, οὐἱτξ, ρ. 931. 
ῬΥΟΡοϑβί απ ἑδοῖτθ γθοθρὶ: ΒΟΚΚ, 
ΤΑΡσὶ οἵὰπὶ νὰ]ο. δὲ Παδοκ, ὁμό- 
ρους. Μ]ά. αὐποῖ. 

1 ημογα. 171. ΡΌΧΤΕ 

ἀ6 πιϊπιιβοι]α Πθγα, σὰ ἠπείρου 
οπὶ Ηδδοῖὶς. θχαχανίπιιβ, ν]ὰ. 
χιοῖ, δα ς. 94, 

ΟαΑρΡ». ΟΧΥ. Τῇ Σικελίᾳ. Τὴ 
ἀθ. Βερ, (6.) 

Ἱμεραίας. ΜοΞαι. Ἡμεραίας. 

“Αἰόλου. Ῥα]. Αἰόλους. 

Ὁ ἀ 



40 ΘΟΥΚΥΖΊΙΖΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 

τὰς ναῦς διάδοχον ὧν ὁ “άχης ἦρχεν. 8. οἱ γὰρ ἐν 
Σικελίᾳ ξύμμαχοι πλεύσαντες ἔπεισαν τοὺς ᾿Δἀϑηναίους 
βοηϑεῖν σφίσι πλείοσι ναυσίἔ. τῆς μὲν γὰρ γῆς αὐτῶν 
οἱ Συρακόσιοι ἐκράτουν, τῆς δὲ ϑαλάσσης ὀλίγαις ναυ- 

σὺν εἰργόμενοι, παρεσκευάζοντο, ναυτικὸν ξυναγείρον- 

τες, ὡς οὐ περιοψύμενοι. 4. καὶ ἐπλήρουν ναῦς τεσσα- 
ράκοντα οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ὡς ἀποστελοῦντες αὐτοῖς, ἅμα 
μὲν ἡγούμενοι ϑᾶσσον τὸν ἐκεῖ πόλεμον καταλυϑήσε- 
σῦϑαι, ἅμα δὲ βουλόμενον μελέτην τοῦ ναυτικοῦ ποιεῖ- 
ὅϑαι. 4. τὸν μὲν οὖν ἕνα τῶν στρατηγῶν ἀπέστειλαν 

Πυϑόδωρον ὀλίγαις ναυσί" Σοφοκλέα δὲ τὸν Σωστρα- 
τίδου καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουχλέους ἐπὶ τῶν πλειό- 
νῶν νεῶν ἀποπέμψειν ἔμελλον. 5. ὁ δὲ Πυϑόδωρος, 
ἤδη ἔχων τὴν τοῦ “άχητος τῶν νεῶν ἀρχὴν, ἔπλευσε τε- 

αρτ. λευτῶντος τοῦ χειμῶνος ἐπὶ τὸ “οκρῶν φρούριον, ὃ 
μην. 

ἐδὲ 
υϑ΄. 

κεῷ πρότερον. “Πάχης εἷλε" 
Τ᾿ ρῶν ἀνεχώρησεν. 

ριξε. 4. Τῆς δὲ ϑαλάσσης 

᾿ κ 4 ς " » 

ποὺ νικηϑεὶς μαχῃ ὑπὸ τῶν 4ο- 

ὀλίγαις ναυσὶν εἰργόμενοι] οἱ Συρα- 
κούσιοι τῆς -“ϑαλάσσης ὑπὸ ὀλίγων. νεῶν εἰργόμενοι; τῶν ᾿Δττικῶν 

τικὸν διατρίβειν. 

φ, Ἐν Σικελίᾳ. Ατ. ΟἿν. ἐν τῇ 
ἐπ. 

Σφίσι οπα. ἩΤ., χισοῦμ δὲ ΟΥ.ὕ» 
ἀεῖπάς ΒΕῖεῖκς. 1 τη, ΘΧΘΠ1}]], 
φαυσίν. ΟΥ. ἘΔΥΥ͂, αἸβου, βοσῖρῖ, 

Μηὲν γάρ. Τρ ἅ6. ΝΊοΞαι. 
Συρακπύσιοι ΒΕΚΚ. ΟΥ̓ 1. 1. ν. 

218. οὐ βοσγὶρί. αἰβού, δᾶ ο. 86. 
Ψυ]ρο (οὐ Ηδ80Ε.) Συρακούσιοι. 
Ὁ. Σιυῤῥακούσιοι. Ν 

Εἰργόμενοι- Ῥαϊ. ΒΘΚΚ. εἷργό- 

μενοι. Νά. 48 Ατγί. ΟΕ Ρ. ὅθι 

οὐ Βαῖίϊηι. ΟΥ. πιαχ. Τπ8. νου]}». 
ΤΙ|αρεσκευάζοντο ναυτικόν Ατιρ. 

1. αὶ. οοἄ. ΒαΞ. τη, Πάπ. Ββκκ, 
1π 855. Ο. Ἐ, Ῥα]. Κορ, (6.) Ἐ,, 
παρεσκεύαζον τὸ ναῦυτ., 564 ἴῃ 
Οα55. σοσυθοίου δοσθηΐι ἢ Ρ6η- 
11. βογρίο δἰ σηϊβοαν! Ἰορθη- 
ἄτι] παρεσκευάζοντο. ψυ]ρο (οὲ 
Ηδβοῖς.) παρεσκευάξοντο, τό. 864 
ϑσγαραβθηὶ ὨΟῺ 8οἰιιηλ 51ὰ57) 364 

,δηλονότι. --Ξ 9. Πελέτην ---Ἴ ἐν τῷ μελετᾷν καὶ ἀσκεῖσθαι τὸ ναυ- 

Οἰϊα} 5οΟοΥΠ πᾶνο5 οΟ]]656- 
γὰαπὶ {νὰ ΙΝ, 95.}, Ἰριταῦ οί 
ΤΊΙοξέο, τ οὰ αἰἰ6 Γοξξδ. ! 

᾿Ξυναγείροντες, 1). πᾶ, ΤΠ Δ. 
δυνεγείροντες. 

8. Π]ελέτην τοῦ ναυτικοῦ ποι- 
εἶσθαι. στ. τοῦ ναῦυτ. ποιεῖσϑαι 
μελ. ΒΟ ΙΖυΣ νπ]ράχθιι οΥάϊποῖι 
βεγυνδηῖ, 566 170. τοῦ οἱ.» Β. ποι- 
ἤσϑαι Θδχαγαῖ. 

ά, Μὲν οὖν. Οὖν ἄς. Οτ. -. 
Θουκλέους. Οοὐ, Β45. Πυϑο- 

“λέους. Αἴ νι. 11, 16. 8]. 
᾿“ποπέμψειν. Ἐ. πέμψειν, ἀπὸ 

8. Υ΄. 8]. 7181. 
5. Ἔπλευσε. ΜοΞαᾳα. ἔπεμψεν. 
“Μοκρῶν. ῬΑ].,) υἱ] 5ο]οῖ, 19 

“ωκρῶν. 
Εϊλε. Ἐ, Β. εἶχϑ. Αἱ νᾶ. ο.99. 
Τῶν Λοκρῶν. Ἰῶν ἀθ, Ατ, 

Τ 8. 
᾿Δνεχώρησεν. Απ δ. Ο, Ἐ᾿ ἈΘδ. 

δ 

10 

1 



ΕΤΟΣ ΣΤ. ΧΕΙΜΩΝ. ΚΕΦ. οις. 411 
οις΄. Ἐὀῥδύη δὲ περὶ αὐτὸ τὸ ἔαρ τοῦτο ὁ ῥύαξ τοῦ 

πυρὸς ἐκ τῆς ἀἴτνης, ὥςπερ καὶ τὸ πρότερον" καὶ γῆν 

τινὰ ἔφϑειρε τῶν Καταναίων, οἷ “ἐπὶ τῇ Αἴτνῃ τῷ ὄρεν 
τ ΒΩ δ “Ὁ ᾿ 

οἰκοῦσιν, ὅπερ μέγιστόν ἐότιν ὅρος ἐν τῇ Σιχελίᾳ. 9. 
λέγεται δὲ πεντηκοστῷ ἔτει ῥυῆναι τοῦτο μετὰ τὸ πρό- 

σ᾿" ΑἿ Α - ᾿ ο΄» 3 , 

τερον ῥεῦμα, τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσϑαι τὸ ῥδεῦμα,ΟΛ. ος΄. 
4} 5 (σῇ , δ τ εν ἘΣΎ ο - ν ξἕετ. ἃ ἀφ᾽ οὐ Σικελία ὑπὸ Βλληνῶν οἰκεῖται. 8. ταῦτα μὲν ““"--, 

κατὰ τὸν χειμῶνα τοῦτον ἐγένετο" καὶ ἕχτον ἔτος τῷ πο- πρὸ χο. 
λέμῳ ἐτελεύτα τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. τοξ΄. 

μ᾿, οις΄. 9. ἘἘ Ξυνέγραψε) τῶν εἰς εγ΄ τέλος τῆς ε΄ καὶ ἀργὴ τῆς ς΄. 

(6.) οοἁ. Βε5. Ε. Ατν. ΟἾγ. Π 81. ᾿Εστὶν ὄρος. Ὅτ. ὄρος ἐστίν. 
δὲ 1π τηᾶγρ, θἐΐδηι ΟἹ]. ἀπεχώρη- Ἔν τῇ Σικελίᾳ. Ἐ;, τῆς Σικε- 
σεν. ᾿ λίας. οβαι. Αχ. ΟἸτ. τῇ (ποι, 

τι ΒΚ, βουὴ ἐν Σκ.) ομ. 
ΟκΑν, ΟΧΥῚ. Τὸ πρότερον. Τό 2. Τρίς. 1. τρεις. 

ομϊ. (, Ἐς οοἄ. Β85. ΟΥ. Ὁ. Ε: Γεγενῆσϑαι. Ὦ. 1. γεννᾶσϑαι. 
ΑΥτ. Οῃγ. θ δῃ. Τὸ δεῦμα οτα. Ὁ. 

Καταναίων, Μοβαι, Β. Κατα- 58. Πέν. ΟΥ. μὲν οὖν. 
’ " ὃ 

νέων. Ἕκτον ἔτος. ΑΥ. ἔτος ἕχτον. 
Ἐπί 6855. Απρ. ῬΑ]. Τὸ, Ψαΐ. Τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. Οοα. Β85. 

Βορ, (6.) Μοβαα, ΒΕκκ, αρο ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ. Αἱ νὶα. 
(οὐ Ηδδοῖκ.) πο ται]ῖο Ῥοὲϊιβ αἴβου, βοτίρι. {Π|, 98, 88. 
ὑπό, 5ϊσι 6. ᾿ς. ν. ᾿ξυνέγραψεν Ὁ. Η, 6.1. ΒΕΚΙ. 
Τῇ Αἴτνῃ τῷ ὄρει. τὰ, τῷ ὄρει Ψυρο (εἰ Ηδδοῖ. ) ξυνέγραψε. 

τῇ 4ϊτνη, ΟἿ, βουῖρε, ἀϊςου, δὰ {Π, 108, 



Γαι. ἢ -Αποσθιθοθίθη 

ΣΦ ῷ , Ψ 
ἱ' ᾿ 

αοἸοΙ τίς ππαᾷ ΒυοΒοΣἔτγοαπαἄο, 

Τῃ ψουζοιομἶθ5 νοῦ ΒΟ ΠΟΥ. πιοὶπθ8 ΨΟΥ]αρ5. αἰ 8]]οὴ Ὑ715-- 
ΞΟΗΞΟΠ Αἴ θη, Ὑνο]οῆθ 10 σοροι Δ ηά6γ8 ΒΊΟΥ, δἷ8 βϑῖθῃ σῸ ἢ οὔοτ 

σορθιπάθδη, πὶ Τδιιϑοἢ σῸΡθ6, ἰϑὲ θοὶ στ ππθη!σϑ] ἀ] 10 Ζιῖ ΠΘΡ6η.. 

Τ) 16] θαῖσ θη, τνϑΊο 6 ἄδνοη ΟΕΡΥδιιοῖ τπ8 ΟΠ 6 ἡγ 116, δύβαοῆθ ἴοι 

Ὡπὶ ΑἸΖΘΙρΘ ἄθββθῃ, τῦῶαβ βἰθ τὴν ΔΌ]ασβθ ΚΌΠΉΘΙ : τνούϑιι5 10 ἢ 

ας ἄν ποῖ ὈΥΔΙΟΙΡΑΥΘ. τνϑῃ]θη τππα Τθῖηθη Οδίϑ]ορ Ζιν Αἰι8-- 

ὙΥ8 81 ἀθυ β]θιομθη Θαππιθ {ἰθουυϑομοη νγοσᾶρ, ἘΠῚ μοῖαθ ΤΉ6116 
δῖ! ἀοΥ Βδβδίθμοπᾶθ 1 ϑαθηρυοὶβ, 50 τνῦῖθ Ἰθάου ἔν ἀα5 τνᾶβ ΟΥΓ εὐ- 
ἈΕῚ ἀ45 Ῥουΐο ἔγβϑθη, τι (85 Ζιι Τιϊοίογημ θ ̓ῃ σιΐθπι Ζιιδιαη 
Ξἴοι Βοππάθη χηι188. 

αεοντμαεατὰ ΕἸεΐβο ἢ 6 ΓΤ. 
Βυομμ πα ]ον ἴῃ 1,οἰρ 1. 

ϑιυπρίθι5 Οοτγ. ἘΠΘΙΒΟΒ ΟσῚ ῬΙΡ]ΙΟροΙα6 1,1- 
Ρ516η815. ἢϊ ΄φαοαᾳας {ὑσὶ Ῥγοάϊοσαηι: 

Οἰσογοπῖβ. Μ. Τ., Οταῖίο ρΥύὸ Τ, Α. Μηοπδ τϑαϊηϊορυδία δὲ 
δα οριἱπιουτπι σοὐϊοιι ἢ άθπι Θηιθηαΐα. (Οιηι ἱπΐθρτο οοπι- 
τηθηΐαυῖο 6. Οδγαΐοῃιδ 5θ] οι βαιθ ΕΘΥΠΔΕ ῬΘΥΥΟΙΪ δὲ δ]ϊο- 
τιιπι δαἀποίαιϊοη 5. ΦΙθι18. διι85 δααϊαϊξ, 2. (, ΟΥΘΙ]ς. 8, 
τῇδ), 1896. 2. 8}. 

Ηετπιδη πη, Ο.,) ἤρου Ηθυτη Ῥγοΐοθοθου ΒδΟΚΗἾ5 ΒΟΗδηα] τ ἄοτ 
δυο βοῦ θη ΤηϑοΒυ ἴθ, δύ. 8. 1896. 1 τοῖν, 8 δὲ, 

Ὑνοῖς556, Ὁ. Η,., ἄρθρου ἀδ5 ϑδιπάπιι ἦθ5 ἩΟΠΊΘΥ τη ςοῖπθ Β6- 
ἀδαΐζιηςσ ΟΣ ᾿Π56ὺ Ζοι τα] θυ, ΝΝερϑδὲ δἴποπι ΑΠΠδησθ την τη 01ο- 
δῖβομοι [πΠ8]15 ππα οἴηοῦ Βοῆθ ρου 5 Ψουμ]τη155 ἀ65 ϑπ- 
αἰπις ἀον Οαβοβίομίθ τὶ ἀοΥ δ] σθπθίπθα ἸΝαιο πα] 9] ἀπ΄. 
συ, 8. 1896. Φ τῦῖχ: 

ΤῊΗΪΘΥ 5 6ἢ, ΕὙ,, δυο βίθομθ ΟΥ̓απι ΔΚ νου] οἢ 65 ΠΟ πι- 
ΥἹΒΟῆθ ὨἸΑ]οοῖθ, ϑ8ϑι6 βθὴσ νϑχμηθηγῖθ τππα γουρθεβοσίθ Αἰ. 
δτ. 8. 1826. 9 εἰήχς 
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